
Samoštúdium 7. A 
Matematika 

Žiaci majú prácu na obdobie od 27. 4. 2020 do 30. 4 . 2020 zadanú, v tomto predmete sa 

vzdelávajú cez aplikáciu MESSENGER, 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 

NERVOVÁ SÚSTAVA 

Zopakujeme si: 

,,Je najdôležitejšia sieť v tele. Tvoria ju nervové bunky- NEURÓNY. Tieto spolu s 

podpornými 

bunkami tvoria mozog a miechu. 

Nervové sústavy: 1. ústredná NS: mozog, miecha 

2. obvodová NS: mozgové, miechové a útrobné nervy 

Nervy spájajú všetky časti tela. 

Dráždivosť = schopnosť reagovať na rôzne podnety. 

Reflex = odpoveď organizmu na podráždenie. 

Reflexný oblúk: Dostredivé nervové vlákno vedie vzruch do ústrednej NS. Z nej sa ďalší 

vzruch šíri po odstredivom vlákne do výkonného orgánu (rýchlosť až 100 m/s). 

 

STAVBA NERVOVEJ SÚSTAVY 

Miecha – asi 43 cm dlhý povrazec uložený v chrbticovom kanáli, končí pri 1. driekovom 

stavci. 

Je sídlom základných reflexov. 

Miechový reflex = odpoveď na podráždenie, pri ktorom vzruch prechádza len miechou (napr. 

kolenný reflex). 

Mozog – najdôležitejšia časť nervovej sústavy, v lebke, asi 1,5 kg, obsahuje vyše 12 miliárd 

neurónov. 

Mozog a miecha sú chránené kostrovým obalom (chrbtica, lebka) a blanitým obalom 

vyplneným mozgovomiechovým mokom.“ 

ČASTI MOZGU: 

Predĺžená miecha – dôležité nepodmienené (vrodené) reflexy: prehĺtanie, slinenie, kašlanie, 

dýchacie reflexy 

Most – spája mozog s miechou 

Mozoček – rovnováha tela a presnosť pohybov 

Stredný mozog – vzpriamovacie reflexy, pohyb očí 

Medzimozog – spojenie hormonálneho a nervového riadenia organizmu 

Predný mozog – 2 pologule zložené s lalokov a závitov, na povrchu je sivá mozgová kôra – 

ústredia zraku, sluchu, duševnej činnosti: pamäť, tvorivosť, myslenie, správanie, reč 

Na činnosť mozgu vplýva dostatočný prívod kyslíka a živín. 

 

 

Občianska náuka 

Kultúra a multikultúrnosť 

Kultúra – je chápaná ako výsledok ľudskej činnosti. Delíme ju: 

1. Materiálnu – kniha, maľba, socha,.. 

2. Nemateriálna – obsah knihy, obsah filmu 

Ďalšie delenie kultúry: 
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1. Umelecká – sochy, obrazy, umenie 

2. Ľudová – folklór, ľudové piesne, ľudové tance 

3. Masová – vznik v 20. storočí - film, rozhlas, televízia 

Multikultúrnosť – súbor viacerých kultúr na spoločnom území 

 

Úloha: 

Vyhľadajte 5 citátov o kultúre alebo multikultúrnosti. 

Vypracovanie poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

 

 

Geografia 

Hlavné mesto: __________________ Počet obyvateľov: ______________ (učebnica str. 120) 

Leží na ___________________________polostrove, ostrovoch S _ _ _ _ _ A a S _ _ _ _ _ _ 

A. 

Pohorie na severe ............dosahuje výšku __________ m n. m., jeho najvyšší vrch má názov 

___________________. 

Celým polostrovom sa tiahnu _______________________ vrchy, ktoré majú 

_______________ pôvod. Tieto pohoria od seba oddeľuje ____________________ nížina, 

ktorá má dostatok ________________, úrodné _______________ a prechádza ňou rieka 

__________. 

Rímom preteká rieka___________. 

Taliansky polostrov obmývajú moria: ............................................................................... 

Taliansko leží v __________________________ podnebnom pásme. Vymenuj 3 typické 

plodiny a 1 netypickú plodinu, kt. sa tu pestujú: 

____________________________________________________ Od dôb starovekých 

Rimanov až po súčasnosť sa tu ťaží ______________. 

Vytvor správne dvojice z priemyselných odvetví Talianska: 

a) strojárstvo 1) olivový olej, potraviny, syry, víno b) elektrotechnika 2) Miláno – mesto 

módy c) textilný priemysel 3) automobily (FIAT, FERRARI), lode, vlaky d) potravinárstvo 4) 

spotrebiče (Zanussi) 

Centrami priemyslu sú okrem Milána aj mestá T _ _ _ N; J _ _ _ V, ale aj mesto B _ _ _ _ _ 

Y, 

ktoré je pre turistov známe aj vodnými k _ _ _ _ _ i , na ktorých sa premávajú typické loďky g 

_ _ _ _ _ y Sú tu však aj krásne historické mestá (pomôcka: SPIATOČKA ) 

Vatikán je najmenší štát na svete s rozlohou.............. Sídli v ňom...................................... 

Vojenskú ochranu mu robí .................................garda. Nájdi prečo?................................. 

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

Okrem Vatikánu na území Talianska leží ešte štát .............................................................. 

 

 

Anglický jazyk 

1.hodina 

V tomto období trávite viac času so svojimi rodičmi, možno aj starými rodičmi a preto som si 

pre vás 

pripravila úlohu, v ktorej sa možno niečo nové od nich dozviete a zároveň si potom pri písaní 

preopakujete predprítomný čas a celkovo tvorenie viet, usporiadanie myšlienok..... 

-prvú hodinu budete pracovať podľa vašich rodičov, starých rodičov, ktoré veci sa zmenili 

veľa, málo 

alebo vôbec za 15-20 rokov. Druhú hodinu to isté zadanie ale zmeny za 10 rokov, vybrať len 

veci, 



ktoré ste vy zo svojho života schopní porovnať (friendships, personality, interests, clothes, 

food and 

drinks you like, TV – what programmes you like..- čiže keď ste mali cca 3-4 roky a teraz) 

HOW THINGS HAVE CHANGED 

Look at the topics below and talk to your parents or grandparents how THE LIFE has changed 

in the 

last 15-20 years. (mostly in general, not just their life). Write the answers in the appropriate 

columns 

 

 

TV Clothes and fashion Education Your friendships 

Your interests and 

hobbies 

Mobile phones weather The Internet and 

websites 

Banking transport Food, drinks you like Shopping 

Your personality  nature Your lifestyle 

 

 

HAS CHANGED A LOT HAS CHANGED A LITTLE HASNˇT CHANGED 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

-na základe informácií, ktoré ste získali a rozdelili do skupín, vyberte 6 vecí, ktoré sa zmenili 

v živote 

vašich rodičov/ starých rodičov) a  do zošita napíšte ako, v čom sa zmenili. 

2.hodina HOW THINGS HAVE CHANGED 

Look at the topics below and think about YOUR life 10 years ago and now, how some things 

have 

changed in the last ten years. Of course, only the things you are able to compare because you 

were 

kids. Write the answers in the appropriate columns 

 

 

 

 

 

 

 

Favourite TV 

programmes 

Clothes and fashion Education 

(kindergarten, 

school) 

 

Your interests and 

hobbies 

Your dream job  The Internet and 

websites 

  Food, drinks you like  

Your personality Your friendships nature Your lifestyle 



HAS CHANGED A LOT HAS CHANGED A LITTLE HASNˇT CHANGED 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

-vyberte 5 vecí, ktoré sa zmenili vo vašom živote a do zošita napíšte ako, v čom sa zmenili. 

 

 

 

Technická výchova 

Učebná látka – Trh práce, voľba povolania, ako by som sa uplatnil ako dospelý. 

Do zošita krátka úvaha: 

Aké povolanie /povolania/ by som chcel/a/ robiť a prečo – 

 

 

Informatika 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Interpretácia grafov 

 

Chémia  

Milí siedmaci! Ďakujem všetkým za práce, ktoré mi posielate, aj za účasť na online 

hodinách. Prosím všetkých ostatných, ktorí mi ešte nič neposlali, ani so mnou nejakým 

spôsobom nekomunikujú, aby tak urobili do konca tohto týždňa a poslali mi všetky práce 

(prezentáciu, vypracovaný pracovný list) na mail jkacinova@azet.sk. 

 

Úloha 1: Poznámky do zošita : HASIACE LÁTKY, HASIACE PRÍSTROJE 

1. Hasiace látky 

1. VODA 

Hasí: - tuhé látky (drevo, uhlie, textil, papier, seno, slama, plastické hmoty, rašelina) 

Nehasí: -elektrické zariadenia pod napätím, benzín, nafta, oleje, laky 

2. PIESOK 

Hasí: - menšie požiare, kde nemôžeme použiť ako hasiacu látku vodu 

Nehasí: - jemnú mechaniku, elektroniku 

2. Hasiace prístroje 

A. Snehový hasiaci prístroj (CO 2 ) 

Hasí: -tuhé, kvapalné a plynné látky, elektrické zariadenia, zariadenia pod napätím 

Nehasí: - práškové látky 

B. Penový hasiaci prístroj (H 2 O+CO 2 ) 

Hasí: tuhé a kvapalné látky 

Nehasí: -elektrické zariadenia, ktoré sú pod napätím 

C. Práškový hasiaci prístroj (napr. Al 2 O 3 – oxid hlinitý) 

Hasí: -tuhé, kvapalné a plynné látky, elektrické zariadenia pod napätím 

Nehasí:- jemnú mechaniku, elektroniku, práškové látky 



Úloha 2: PZ str.46-47 

Online hodina: 28.4. 7.A 13:00 

29.4. 7.C 10:00 

30.4. 7.B 14:00 

 

Úloha 3: Vytvoriť model penového hasiace prístroja . Z tohto pokusu urobíte 2 fotky, ktoré 

vložíte do wordu a pošlete mi označené menom a názvom pokusu do 7.5.2020 na mail: 

jkacinova@azet.sk 

Pomôcky: PET–fľaša,  uzáver, slamka, malá úzka liekovka(fľaštička z liekov, vitamínov, 

prípadne skúmavka na moč), kypriaci prášok – celé balenie(alebo sóda bikarbóna—2čajové 

lyžičky), Jar, ocot 

Postup: 

- do uzáveru PET–fľaše urob dierku a strč do nej slamku 

- do fľaše nasyp kypriaci prášok(sóda bikarbóna ) a prilej trochu Jari pre zväčšenie efektu 

- do troch  štvrtín liekovky nalej ocot 

- liekovku vlož opatrne do fľaše(ocot sa nesmie dostať do kontaktu s kypriacim 

práškom(sódou) 

- fľašu uzavri 

- prstom stlač slamku alebo uzavri jej otvor 

- fľašu obráť hore dnom, aby sa zmiešal ocot s kypriacim práškom a potom  ju obráť späť 

dnom dole 

- uvoľni slamku alebo jeho otvor – pena bude striekať von (pracuj nad umývadlom) 

 

 

Fyzika 

1. Prezentácia, ktorá obsahuje učivo ne tému – „Kondenzácia“, 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 uvedené v prezentácii sú zároveň poznámky, ktoré si môžete prepísať do 

zošita 

 v prezentácií nájdete postup pokusu „Určenie rosného bodu“, ktorý si môžete 

doma urobiť, zdokumentovať (napr. krátke video, foto ) a poslať mi na email: 

zlatapavlovicova@gmail.com 

2. Riešte úlohy z učebnice Fyzika pre 7.ročník základnej školy (A4): 

str.19 / úlohy č. 1, 3 

Riešenie úlohy č.1 aj s dokumentáciou pokusu mi môžete tiež poslať na email. 

 

Skontrolujte si ! 

Riešenie úloh z týždňa od 6.4- 17.4.2020 

str. 43/úloha č. 2 a) Olovo sa nemôže roztaviť v nádobe z cínu, pretože cín má teplotu 

topenia nižšiu, ako olovo. Takže, by sa skôr roztopila nádoba z cínu, ako olovo v nej. 

b) Hliník sa v nádobe z ocele môže taviť, pretože oceľ má vyššiu teplotu 

topenia, ako hliník. 

str. 43/úloha č. 3 Pri teplote 20 0 C je lieh v kvapalnom skupenstve a hliník v pevnom 

skupenstve. Lieh je v pevnom skupenstve pri teplote nižšej ako -116 0 C,ak dosiahne teplotu 

-116 0 C začne sa meniť na kvapalinu. Hliník sa začne meniť na kvapalinu, ak ho zohrejeme 

na 

teplotu „až“ 658 0 C. 

 



Slovenský jazyk a literatúra 

Gramatika: 

1. Morfológia , lexikológia – Zbierka úloh/ Cudzie slová (cv. 5,6,7,8,9,10, 11,12,13). 

2. Slovesá – zopakovať poznatky o slovesách zo 6. ročníka, 

                  – vid slovies: dokonavý vid ( prečítať –  prečítam ) 

                                        nedokonavý vid ( čítať –  budem čítať ). 

Určte vid týchto slovies: obväzovať, strihať, ocitnúť sa, pochopiť, polámať, lámať, kvapkať, 

vinúť sa, veštiť, vrtieť sa, hrýzť, zahryznúť, fidlikať, ďakovať, hrbiť sa, ležať 

 

 

Literatúra: 

Čítanie ľubovoľnej beletrie. 

L.Welskopfová-Henrichová – Synovia Veľkej medvedice ( literárna ukážka/ vypracovať 

v pracovnom zošite ). 

Film –  Sokoliar Tomáš 

 

 

 

 

 Dejepis 

1. Poslať prezentácie do 29.4.2020 ( tí žiaci, ktorí ešte neposlali ). 

2. Osvietená panovníčka 

 – str. 90 až 93 – preštudovať, urobiť poznámky 

Úloha:  Zistite názvy kníh, ktoré zachytávajú životné osudy Márie Terézie. 

             

 

Nemecký jazyk 

 

Sloveso werden. Pracovný zošit – vypracovať cvičenia 22/4,5.  

Dokončiť a pripraviť predchádzajúce úlohy na odovzdanie a kontrolu.  

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

Halakova. 

 


