
CHÉMIA  

ÚLOHA 1: Učeb., str. 68/1,2 – vypracovať cvičenia do zošita 

Str. 69/6,7,11,13,15- vypracovať cvičenia do zošita 

 

ÚLOHA 2 Keďže 22.3.2020 bol Svetový deň vody bola by som rada, keby ste skúsili 1 celý 

deň piť iba čistú vodu (ak nie ste chorí). 

 Zahrajte sa s rodičmi, alebo súrodencami súťaž HÁDAJ O AKÚ VODU SA 

JEDNÁ? (jeden člen rodiny si zaviaže oči, ostatní mu budú dávať ochutnávať čistú 

vodu, čaj, malinovku ...... nechám na vás čo vymyslíte  ). 

 VYSÚŠANIE ZATOPENEJ MIESTNOSTI: skúste doma zistiť, kto z vás je 

šikovnejší v prenášaní vody lyžičkou z jedného pohára do druhého. 

 Napíšte mi, prečo je podľa vás voda taká dôležitá a ako sa jej množstvo a kvalita 

mení so zmenou klímy. 

 VŠETKY SVOJE VÝSLEDKY AKO SA VÁM DARILO POŠLITE NA MAIL: 

jlomazova@azet.sk 

 

 

 

Fyzika  

Pozorne si prečítaj text !  

Teplo (energia) sa môže šíriť rôznymi spôsobmi. Jedným zo spôsobov je prúdenie vzduchu, 

ktorý sa 

zohrieva od tepelného zdroja –napr. radiátora. 

Teplý vzduch má menšiu hustotu ako studený vzduch. 

Zohriaty vzduch preto stúpa smerom hore a na jeho miesto sa dostáva studený vzduch. Takto 

sa postupne zohrieva vzduch v miestnostiach . 

Ďalším spôsobom šírenia tepla je tepelná výmena medzi telesami s rozličnou teplotou. 

Ak sa sprchuješ horúcou vodou tvoje telo sa zohrieva , ale zároveň voda sa ochladzuje. Aby 

voda , 

ktorou sa sprchuješ nebola príliš horúca, dochádza k zmiešavaniu vody s vyššou a nižšou 

teplotou. 

Keď zmiešavame rovnaké kvapaliny s rovnakými hmotnosťami, ale s rozličnými 

začiatočnými 

teplotami, ich výsledná teplota sa dá odhadnúť – mala by sa rovnať aritmetickému priemeru. 

Príklad: Zmiešame 100ml horúcej vody s teplotou 60 o C a 100ml studenej vody s teplotou 20 

o C. 

Výsledná teplota by mala byť : 60 o C + 20 o C = 80 o C 

80 o C : 2 = 40 o C 

Odmeraná teplota však bude o niečo nižšia ako vypočítaná, pretože časť tepla unikla do 

okolitého 

vzduchu, zohrialo sa potrubie a pod. (straty tepla). 

Úlohy: 

Na základe prečítaného textu ,vedomostí získaných na predchádzajúcich hodinách fyziky a 

premýšľaním vyrieš úlohy z učebnice Fyzika pre 7.ročník základnej školy (A4) – 

str.69 –úloha č.3 (praktická + písomne do zošita) 

str.81 –úloha č.1 (písomne do zošita) 

str.82 – úloha č.5, 6 (písomne do zošita) 
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Biológia 

VYLUČOVANIE 

Organizmus sa zbavuje odpadových látok rôznym spôsobom. 

Uč. str. 90/tabuľka 

 

MOČOVÁ SÚSTAVA 

 

Video: bol raz jeden život obličky 

Časti: obličky, močovody, močový mechúr, močová rúra 

Nefrón základná stavebná a funkčná jednotka obličky 

Obličky (tvorí kôra, dreň, obličková panvička) 

 nevyhnutné pre život (stačí aj 1), tvar fazule 

 na zadnej strane brušnej dutiny 

 hospodária s vodou a soľami 

 odstraňujú z tela odpadové látky 

 filtrujú a čistia krv, tvoria moč 

V kôre - obličkové telieska –cievy prinášajú odpadové látky (vzniká tu prvotný moč – denne 

170 až 190 l), 99 % prvotného moču sa vstrebáva späť do organizmu, v dreni zo zahusteného 

filtrátu vzniká definitívny moč (1,2 až 1,5 l denne) 

Močovody – nimi steká moč do močového mechúra. Tento má objem až 0,5 l. 

Močová rúra je posledný úsek, ktorým prechádza moč pred vylúčením z tela. Ženy cca 3cm 

u mužov až 20cm. 

Obličky sú najčastejšie transplantovaným orgánom. 

Porozmýšľaj a skús napísať aké dôsledky má pre človeka nedostatočný príjem tekutín 

 

 

Geografia 

Prezentácie sú na portáli ALF zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: 

zstribecskato (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla) ( Informácie 

uvedené v prezentácii si prečítajte a môžete si ich prepísať ako poznámky do zošita - 

heslovite.) Kto má prezentáciu k danej téme, pošlite na mail eva.makova@gmail.com 

 

Severná Európa 

/pracuj s atlasom a učebnicou/ 

1. Ktoré štáty zaraďujeme do Severnej Európy/5+3/: 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

2. Ako voláme štáty Nórsko, Švédsko, Fínsko? ................................................. 

Prečo? 

...................................................................................................................................... 

3. Na ktorých polostrovoch sa rozprestierajú štáty Severnej Európy? 

....................................................................................................................... 

 

4. Ktorý zo štátov Severnej Európy sa rozprestiera na ostrove? .......................................... 

5. Aké pohorie vypĺňa Škandinávsky polostrov? .......................................................... 

 

6. Ktorý zo štátov Severnej E. má: 

a) najviac jazier ................................... 

b) najviac fjordov ................................ Čo sú to fjordy? Ako vznikli? 

....................................................................................................................................... 



c) najviac gejzírov ..................................... 

7. Ktorý oceánsky prúd ovplyvňuje podnebie Severnej Európy? ................................ 

8. Ktoré štáty Severnej Európy sú monarchie? ................................................................... 

................................................................................................................................................... 

9. Na ktorom polostrove sa rozkladá Dánsko? ...................................................................... 

10. Povrch Dánska je prevažne ................................................................... 

 

11. Ktoré ostrovy patria Dánsku 

................................................................................................................................................... 

12.V hlavnom meste Dánska sú atrakcie/aspoň/1/ ....................................,................................ 

13.Prístavy Nórska /3/..................................................... .......................................................... 

 

14. Ako sa volá najdaždivejšie mesto Nórska? ................. 

 

15 .Z čoho pramení veľké bohatstvo Nórska?......................................................................... 

16. Island je krajinou ...................a ................................. 

17.Na čo sa využívajú horúce pramene a gejzíry na Islande? ............................................. 

 

18. Aký druh dopravy na Islande neexistuje? .................................................... 

19. Ako sa volajú škriatkovia na Islande .................................................... 

 

20. Fínsko je krajina ......................................................................................................... 

21. Prístavné mestá Fínska...............................,................................................................ 

 

22. Mesto zimných športov ............................................. 

23. Priemyselné mesto ...................................................... 

24. Aká surovina sa ťaží vo Švédsku..............................., v ktorých mestách......................., 

......................................... 

25. Prístavy Švédska/3/.............................................. .......................................................... 

26. Ktoré štáty patria k Pobaltským štátom? 

27. Čo sa ťaží v týchto štátoch/3/ 

 

Anglický jazyk 

 

Student´s Book 

-str.84 – Speaking – Helping with problems – I can help someone with an injury – prečítať si 

dialóg, 

do zošita farebne napísať Key words/Helping somebody a vypísať a preložiť si frázy 

-str.84/cv.3 –vypísať do zošita slová z rámika a pospájať s obrázkami 

-str.84/cv.4 – napísať podľa vzoru na každé číslo otázku aj odpoveď 

2.hodina 

Student´s Book 

-str.85 – Writing – Emails – I can describe an accident – prečítať si text emailu, cv.1 – 

vypísať 3 

príklady na present perfect a 3 na past continuous (ZOPAKOVAŤ GRAMATIKU) 

-str.85/cv2 , 3 (farebne vypísať ), 4 –SO (tak, takže) , BECAUSE (pretože, lebo) 

Workbook 

-str.69/cv.1,2 – language point – so, because 

3.hodina 

Workbook 



-str.69/cv.3 – writing - email 

Student´s Book 

-str.85/cv.5 – writing - podľa vzoru v cvičení 1 a pokynov v cv.5 napíš email 

 

 

Matematika 

Žiaci majú prácu na obdobie od 23. 3. 2020 do 27. 3 . 2020 zadanú, v tomto predmete sa 

vzdelávajú cez aplikáciu MESSENGER, kde s učiteľom riešia všetky zadané (problematické) 

úlohy. V prípade potreby kontaktujte priamo učiteľa matematiky (ivanvopy@gmail.com). 

 

 

Informatika   

 

Test cez portál ALF 

 

zstribecskato.sk – Program Alf – kód školy: zstribecskato ( bez hesla ) – výber triedy – meno 

žiaka ( bez hesla ) 

Test: Informácie okolo nás 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Gramatika: 

1. Lexikológia  – členenie slovnej zásoby , obohacovanie slovnej zásoby ( opakovanie – 

učebný materiál dostal každý žiak ). 

2. Morfológia – číslovky: druhy čísloviek, skloňovanie čísloviek, písanie čísloviek ( učebný 

materiál dostal každý žiak ). 

Učebnica ( zelená, nová ) – str. 55/ 5 

                                         – str. 55/ Diktát ( precvičovanie pravopisu ) 

                       – pomnožné podstatné mená : poučka, cvičenia 

Učebnica ( zelená, nová )  – str. 39/ Zapamätajte si( napísať do zošita) 

                                           – str. 39/ 4 

Zápis do zošita: Pomnožné podstatné mená zaraďujeme k týmto vzorom – dub, stroj, žena, 

ulica, mesto a srdce.  

  

 

Literatúra: 

Percy Jackson – filmové spracovanie 

Čítanie ľubovoľnej beletrie 

Thomas Brezina – život, tvorba ( práca s PC, zápis do zošita ) 

 

 Dejepis 

1. Rodí sa európska novoveká spoločnosť 

od str. 49 po str. 78 – opakovanie učiva ( príprava na test ) 

2. Habsburská monarchia v novoveku 

Moháčska katastrofa 

str. 78 až 81 – prečítať, urobiť poznámky 

3. Príprava prezentácií  – témy majú žiaci zadané 

 

Nemecký jazyk:  

Materiály poslané do skupiny triednou učiteľkou 

 

mailto:ivanvopy@gmail.com


Občianska výchova: 

 


