
Samoštúdium  7. A 

 
Anglický jazyk 

-posielam vám linky na opakovanie budúcich časov – will, going to a prvej podmienky (first 

conditional) - (už viete ako mi to máte posielať) 

https://www.englishpage.com/verbpage/verbs18.htm 

https://www.englishpage.com/verbpage/verbs19.htm 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-1/exercises?02 

-nezabudnite pracovať na prezentáciách o knihe (odovzdať do 5.6.2020) 

-online hodina – štvrtok 9:00 ID 207-217-1697 Heslo 945239 

 

Všetko posielajte na mail : kubrickam@gmail.com  

Veľmi sa teším, že ste viacerí začali pracovať a posielať úlohy, dodatočne aj projekty. Dostali 

ste kritériá hodnotenia, ktorých sa budeme držať aj na konci školského roka. Takže už viete 

čo od vás očakávame. 

Ak máte nejaké otázky, čokoľvek sa chcete spýtať, neváhajte mi napísať. Keby niekomu nešli 

preposlať vypracované úlohy, môžeme sa dohodnúť na inom spôsobe odovzdania. 

 

 

Matematika 

Žiaci majú prácu na obdobie od 25. 5. 2020 do 29. 5 . 2020 zadanú, v tomto predmete sa 

vzdelávajú cez aplikáciu MESSENGER a ZOOM, kde priamo s učiteľom riešia všetky zadané 

(problematické) úlohy a je im vysvetlené učivo. V prípade potreby kontaktujte priamo učiteľa 

matematiky (ivanvopy@gmail.com). 

 

 

Biológia 

Tento týždeň si zopakujeme : 

Učebnica strana 130/ odpovede mi prosím pošlite na môj mail johankafabova@gmail.com 

 

 

Občianska náuka 

Na tento týždeň vám nezadávam žiadnu úlohu. Chcem vás poprosiť, ktorí ste mi neodovzdali 

všetky zadania úloh, prezentácií, aby ste tak urobili priebehu tohto týždňa na mail: 

dominikajamborova11@gmail.com 

 

 

Chémia  

Úloha 1: Vypracovať pracovný list a poslať do konca týždňa na mail: jkacinova@azet.sk 

PL- ENERGETICKÉ ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH 

1. Medzi endotermické reakcie patrí: 

a) fotosyntéza b) horenie uhlia 

c) horenie dreva d) rozklad peroxidu vodíka 

2. Vymenuj tri príčiny vzniku požiaru. 

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

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

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

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

3. Vymenuj typy hasiacich prístrojov. 
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..................................................................................................................... 

4. Vo vetách správne slovo z dvojice podčiarkni: 

a. Chemické reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje teplo sa nazývajú endotermické/exotermické. 

b. Chemické reakcie, pri ktorých sa spotrebúva teplo sa nazývajú 

endotermické/exotermické. 

5. Prítomnosť ktorej látky je podmienkou horenia horľavých látok? 

a) uhlíka b) kyslíka 

c) oxidu uhličitého d) dusíka 

6. Doplň: 

Plameň je.: .................................................................................... 

7. Uveď tri podmienky horenia. 

..................................................................., .............................................................................., 

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

8. Aké číslo má tiesňová linka hasičského záchranného zboru? ................................................ 

9. Ktorá z výstražných značiek predstavuje horľavinu? 

 

 

 
 

 

10. Čo nesmieš hasiť vodou? Vymenuj. 

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

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

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

11. Z týchto látok podčiarkni horľaviny: 

papier etanol sklo voda benzín nafta slama oxid uhličitý kyslík železo 

12.Charakterizuj horenie. 

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

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

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

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

 

Online hodina – dátum a čas upresním cez triedneho učiteľa. 

 

 

Fyzika  

1. Prezentácia na tému – „ Spaľovacie motory“ je pre žiakov 7. A, 7.B, 7.C, 7.D uverejnená 

na portáli ALF: 

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

→ meno žiaka (bez hesla) 

 

 Informácie v prezentácii si prečítajte, poznámky si nepíšte!!! 

Informácie sú len na rozšírenie vašich vedomostí o motoroch!!! 

2. Vašou úlohou je naďalej vyhľadávať informácie , spracovať ich vo forme 

prezentácie, alebo na výkres formátu A3 , zdokumentovať a poslať na môj 

email: zlatapavlovicova@gmail.com Termín :do konca mája 2020! 



Vybrať si môžete jednu z nižšie uvedených tém: 

 

1. Meteorologické prvky (teplota vzduchu, tlak vzduchu, prúdenie vzduchu – vietor, 

vlhkosť vzduchu, zrážky) 

2. Vrstvy atmosféry Zeme 

3. Oblaky 

4. Meteorologická stanica 

5. Meteorologická mapa. Predpoveď počasia. 

6. Počasie a podnebie 

7. Znečisťovanie vzduchu 

Pokyny k prezentácií : 

a) Každá snímka by mala obsahovať obrázky a iba heslovité, zrozumiteľné, 

zaujímavé informácie 

b) Počet snímok : 3 – 5 (okrem úvodu a záveru) 

c) Na prvej snímke uveďte Vaše meno a triedu 

d) Prezentácia nemá byť len kópiou, ale Vašou vlastnou prácou ! 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Gramatika: 

1. Morfológia , lexikológia – Zbierka úloh/ Opakovanie tematického celku (cvičenia 10, 11, 

12, 13 ). Tvorenie slov ( cvičenia 1, 32). Podstatné mená (cvičenie 21). 

2. Syntax  – učebný materiál aj s pokynmi poslaný žiakom. 

3. Doplňovacie texty – učebný materiál aj s pokynmi poslané žiakom.   

 

 

Literatúra: 

Čítanie ľubovoľnej beletrie. 

Sokoliar Tomáš ( film ) – prezentácia. 

Poslať do 27. 5. 2020. 

 

 

 Dejepis 

 Systematizácia a upevňovanie vedomostí 

Tematický celok: Rodí sa európska novoveká spoločnosť. 

Učebný materiál aj s pokynmi poslaný žiakom.       

 

 

Geografia  

Prezentáciu z geografie Bulharsko a Rumunsko nájdete na portáli ALF zstribecskato.sk → 

Program Alf → kód školy: zstribecskato (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez 

hesla). 

Vypracovaný list mi posielajte na môj mail. eva.makova @ gmail.com 

Kto mi ešte neposlal vypracované listy z jednotlivých oblastí, prosím urobte to dodatočne. 

/ Severná Európa, Španielsko /Gibraltár, Ronda.../ Taliansko, Južná Európa , Slovinsko 

a Chorvátsko, Štáty bývalej Juhoslávie 2/ 

 

 

 

 



Bulharsko a Rumunsko 

1. Doplň vety slovami: 

planina, Srbsko 

prímorské, Dunaj 

Karpaty , Balkánsky 

 

Bulharsko a Rumunsko sú ......................... štáty juhovýchodnej Európy . Ich spoločnú hranicu 

tvorí rieka ...................... Obidva ležia na ............................. polostrove. Spoločným susedom 

na západe je .................... Cez Rumunsko sa tiahne v oblúku pohorie ........................, ich 

pokračovaním v Bulharsku je pohorie Stará ......................... . 

2. Vyber správne odpovede a písmeno zapíš do tajničky: 

1) Na západe a východe Rumunska sa rozprestierajú: S-nížiny  L-pohoria 

2) Bulharsko na juhu hraničí s: F- Gréckom  S- Srbskom 

3) Významnou menšinou v Bulharsku sú : A- Poliaci  I – Turci 

4) Druhým najväčším mestom Bulharska je : A-Plovdiv  B- Konstanca 

5) V Bulharsku sa ťaží : O-železná ruda a farebné kovy   P –ropa a bauxit 

 

1 5 2 3 4 

     

 

Čo označuje názov v tajničke? 

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

3. Z názvov bulharských a rumunských miest sa stratili samohlásky. Doplň ich: 

T _ M _ Š V _ R         B R _ Š _ V         B _ R G _ S         P L _ V D _V 

 

4. V každej skupine názvov je jeden nesprávny. Prečiarkni ho: 

a) Dunaj, Marica, Iskar, Pád 

b) Rila, Karpaty, Rodopy, Pirin 

c) Hornotácka, Valašská, Rumunská, Transylvánska 

 

5. Zakrúžkuj 3 plodiny, ktoré sa pestujú v Bulharsku : 

korok  slnečnica  káva  tabak  hrozno  arašidy 

6. A ešte 1 úloha. Ak si myslíš , že správna odpoveď je áno, zakrúžkuj písmeno pod ňou, 

ak je správna odpoveď nie , zakrúžkuj toto písmeno. 

                                                                                      áno          nie 

1. V Bulharsku prevláda potravinársky priemysel.        V            U 

2. Najväčšia rumunská nížina je na severe krajiny         L             R                  

3. Bukurešť je hlavným mestom Rumunska.                  Á             I 

4. Na pobreží Čierneho mora je subtropické podnebie.  T             C 

5. Burgas a Varna sú známe rumunské prístavy.             E            A 

Ak si zakrúžkoval správne písmená, dozvedel si sa názov známeho miesta v Rumunsku. Sú to 

Železné ................... 

Vysvetli čo sú Železné vráta.     

 
Nemecký jazyk 
 

Upevňovanie slovnej zásoby. PZ 27/18 Zapíš správne vety.  

Dokončiť a pripraviť predchádzajúce úlohy na odovzdanie a kontrolu.  

Vypracované úlohy poslať na: halakova.maria@gmail.com alebo na messenger: Maria 

Halakova. 


