
Anglický jazyk 

1.hodina Student´s Book 

-str.86 – Review - cv.1,2,3,4 

2.hodina Student´s Book 

- str.86 – Review - cv.5,6 

Workbook 

-str.70/cv.1 

3.hodina Workbook 

-str.70/cv.2,3,4 

-opakovať slovnú zásobu Unit 7+8 

 

Nemecký jazyk 

Opakovanie základných čísloviek- 10, 19, 27, 35, 73, 95, 122, 345, 824, 1956. Pozor! 

Posledné číslo (1956), ak je rok, sa zapisuje po dvojiciach – 

neunzehnhundertsechsundfünfzig. 

 

Geografia 

Pobaltské štáty 

 

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 

 

Zároveň vám posielam veľmi peknú prezentáciu Dominiky zo 7.D Nórsko. Pozrite si to. 

 

Severná Európa – precvičenie 

1. Z pojmov vytvor správne trojice. Dánsko, Island, Nórsko, Fínsko, Švédsko 

Oslo, Štokholm, Kodaň, Reykjavik, Helsinky 

Lofoty, Vatern, Fínsky záliv, Faerské ostrovy, Hekla 

 

2. Ku značke priraď štát. 

A. Nokia 

B. Ericsson 

C. Lego 

D. Ikea 

 

3. Napíš, v ktorom štáte ležia tieto mestá + akú funkciu plnia. 

 

Mesto Štát Funkcia 

Malmo 

Tallin 

Uppsala 

Lahti 

Kiruna 

 

4. Doplň vety. 



A. Medzi pobaltské štáty patria .............. 

B. Estónci a Fíni patria k ............. jazykovej skupine. 

C. Island je krajinou................ a ..................... 

D. Dánsko leží na ......................... polostrove. 

E. Najvyšší vrch v Škandinávskom pohorí sa volá ....................... 

F. Fínsko sa označuje ako krajina ........... ........... . 

 

5. Vyber vždy dva štáty, ktoré majú niečo spoločné. 

Štát Spoločná charakteristika Štát 

Škandinávske vrchy 

jazerá 

Laponci 

Botnický záliv 

kráľovstvo 

 

 

CHÉMIA  

ÚLOHA 1: Poznámky do zošita :HORENIE – vypracovať tento PL s pomocou učebnice 

str.70-71slúži ako poznámky 

1.Doplň: 

Horenie je ............................................. 

............................................, pri ktorej sa uvoľňuje 

............................. a ..................................... .Pri 

............................................ sa látky ......................................... 

so ..............................kyslíkom. 

2. Podmienky horenia: 

1. ......................................................................... 

2. ............................................................................ 

3. ............................................................................. 

3. Horľavina je : 

-.......................... ............................, ktorá reaguje s ........................, 

pričom vzniká .......................... . 

- ............................ je stĺpec ............................., väčšinou Kde je najväčšia 

................................ látok. teplota? (označ) 

 

4. Červenou farbou podčiarkni horľavé látky a zelenou farbou podčiarkni nehorľavé 

látky: 

piesok, voda, benzín, drevo, alobal, papier, etanol, uhlie, nafta, štrk, betón, ocot, sklo, 

alkohol, železo, biely fosfor, zemný plyn, mokré drevo, hlina, vodík, metán, acetón, sneh, 

zlato, horčík 

5. Horľaviny musia byť výrazne označené. Ako? Nakresli 

6. Zápalná teplota je ............................................................................................ 

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

Môžeme ju dosiahnuť......................................., ...................................., 

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

Pri jej dosiahnutí sa ............................................................................................ 

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

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

Platí, čím je zápalná teplota ..............................tým je látka .................................. . 

7. Ako skladujeme horľavé látky? 



- v ................................ množstvách 

- v ............................................... nádobách 

- miestnosť musí byť ............................................................................................. 

- v blízkosti musí byť vždy umiestnený ............................................................. 

- v blízkosti sa nesmie pracovať s ...................................................................... 

 

ÚLOHA 2 test v programe ALF – Chemické reakcie I 

(pred testom zopakovať chemické reakcie, reaktanty, produkty, zákon zachovania hmotnosti, 

chemický rozklad, chemické zlučovanie) 

Prihlásenie: zstribecskato.sk – program ALF-kód školy:zstribecskato (bez hesla)- výber 

triedy – meno žiaka (bez hesla) 

 

Riešenie PL Chemické reakcie (skontrolovať a opraviť čo ste mali zle): 

1. Vápenec pálené vápno + oxid uhličitý 

Reaktanty: vápenec 

Produkty: pálené vápno, oxid uhličitý 

Typ chemickej reakcie: chemický rozklad 

2. Sóda bikarbóna oxid uhličitý + voda + uhličitan sodný 

Reaktanty: sóda bikarbóna 

Produkty: oxid uhličitý, voda , uhličitan sodný 

Typ chem. reakcie: chemický rozklad 

3.Železo + síra sulfid železnatý 

Reaktanty : železo, síra 

Produkty: sulfid železnatý 

Typ chem. reakcie : chemické zlučovanie 

4. Voda kyslík + vodík 

Reaktanty: voda 

Produkty: kyslík, vodík 

Typ chemickej reakcie: chemický rozklad 

5. Peroxid vodíka voda + kyslík 

Reaktanty: peroxid vodíka 

Produkty: voda, kyslík 

Typ chem. reakcie: chemický rozklad 

 

6. Hypermangán manganan draselný + oxid manganičitý + kyslík 

Reaktanty: hypermangán 

Produkty: manganan draselný , oxid manganičitý , kyslík 

Typ chem. reakcie: chemický rozklad 

7. Uhličitan meďnatý oxid uhličitý + oxid meďnatý 

Reaktanty: uhličitan meďnatý 

Produkty: oxid uhličitý, oxid meďnatý 

Typ chemickej reakcie: chemický rozklad 

8. Modrá skalica + sóda uhličitan meďnatý + síran železnatý 

Reaktanty: modrá skalica, sóda 

Produkty: uhličitan meďnatý, síran železnatý 

Typ chemickej reakcie: nie je to ani chem. zlučovanie ani chem. rozklad 

9. Železo + modrá skalica meď + síran železnatý 

Reaktanty: železo , modrá skalica 

Produkty: meď , síran železnatý 

Typ chemickej reakcie: nie je to ani chem. zlučovanie ani chem. rozklad 



10. Síra + kyslík oxid siričitý 

Reaktanty: síra, kyslík 

Produkty: oxid siričitý 

Typ chemickej reakcie: chemické zlučovanie 

11. Metán + kyslík oxid uhličitý + voda 

Reaktanty: metán, kyslík 

Produkty: oxid uhličitý, voda 

Typ chemickej reakcie: nie je to ani chem. zlučovanie ani chem. rozklad 

 

 

Technická výchova 

 

Oprava omietok, maľovanie, drobné domáce údržby – učebnica Techniky str. 168-175 

 

 

Občianska náuka 

Vojny 

 

Hlavné príčiny vzniku vojny: 

 Hospodárske, politické záujmy 

 Nábožensko-etnické konflikty 

Vojny delíme: 

1. Lokálne - na určitom území 

2. Občianske - v štáte o politickú moc 

3. Svetové- 1. a 2. svetová vojna 

1. svetová vojna ( 28. júl 1914 – 11. november 1918) 

 Vojna vznikla ako dôsledok krajného zostrenia rozporov medzi svetovými  

mocnosťami v zápase o sféru vplyvu, kolónie, odbytiská a trhy. 

 Najagresívnejšie vystupovalo Nemecko. 

2. svetová vojna (1. september 1939 – 8. máj 1945 ) 

 Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách 

ľudstva, ktorý stál život asi 45 až 60 miliónov ľudí. Boje prebiehali v Európe, 

Ázii a Afrike. 

 Počas vojny zomreli desiatky miliónov civilistov, milióny príslušníkov ozbrojených 

síl, boli zničené celé mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom 

dedičstve ľudstva.  

 

Revolúcia 

 

 Prevrat, podstatná zmena v spoločensko- politických vzťahoch. 

 Môže sa uskutočniť aj pokojnou cestou ako v bývalom Československu v roku 1989. 

(Nežná revolúcia ) 

 

 

Biológia 

CHOROBY MOČOVEJ SÚSTAVY 

 

 Močové kamene - vznikajú vyzrážaním minerálnych látok z moču (často soli kyseliny 

šťaveľovej a močovej) v obličke a / alebo v močovom mechúre. Močové kamene blokujú 

odtok moču, príčinou ochorenia môže byť aj nedostatok tekutín. 



 Zápaly močových ciest (močovej rúry, mechúra, močovodu) - najčastejšie bakteriálneho 

pôvodu. 

 Zlyhanie obličiek - je stratou funkcie obličiek. Má rôzne príčiny a rieši sa dialýzou 

(liečebná metóda nahrádzajúca funkciu obličiek, odstraňujúca splodiny metabolizmu 

z organizmu) alebo transplantáciou. 

Prevencia ochorení močovej sústavy 

 pravidelné vyprázdňovanie močového mechúra 

 nekonzumovať veľmi presolené a korenené jedlá 

 prechladnutie v driekovej oblasti 

Vyšetrením moču sa dá zistiť prítomnosť drogy v tele a choroby močovej sústavy. 

BONUS Zisti čo znamenajú pojmy: 

 PROTEINÚRIA 

 PYÚRIA 

 HEMATÚRIA 

 GLYKOZÚRIA 

 ACETONÚRIA 

 CHYLÚRIA 

 MOČOVÉ KAMENE 

 

REGULAČNÉ SÚSTAVY 

 zabezpečujú vnútornú a vonkajšiu jednotu organizmu 

 reagujú na neustále zmeny prostredia 

 zabezpečujú prispôsobenie sa organizmu prostrediu. 

1. hormonálna RS – prijíma informácie o zmene prostredia pomocou hormónov – 

produkuje ich telo a krvou sa dostávajú k bunkám 

2. nervová RS - prijíma informácie o zmene prostredia pomocou nervov. Má 

nadradený význam. 

 

 

Fyzika  

 

1. Prezentácia, ktorá obsahuje učivo ne tému – „Skupenstvo látky. Premeny skupenstva 

látky “, 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) 

V závere prezentácie je niekoľko otázok. Odpovede na tieto otázky zapíšte do zošita. 

2. Úloha na opakovanie : 

a) Aké teplo prijmú telesá z rozličných látok, uvedených v tabuľke ( učebnica - Fyzika pre 

7.ročník základnej školy – str.88 ) s rovnakou hmotnosťou 600g, ak sa zohrejú z teploty 

18 o C na teplotu 100 o C ? 

Upozornenie ! Hodnoty hmotnostných tepelných kapacít, sú v tabuľke, v učebnici 

uvedené v jednotke J/kg . o C . Nezabudnite na to, keď budete uvádzať jednotky 

vypočítaných hodnôt TEPLA pre jednotlivé telesá. 

b) Zoraďte látky z tabuľky podľa veľkosti vypočítaných hodnôt prijatého tepla (od 

najmenšieho po najväčšie ). 

c) Ktorá látka, potrebuje najviac tepla na svoje zohriatie ? 

Ako sa môže využiť táto jej vlastnosť ? 

Pozn. Ak nevieš odpoveď na poslednú otázku, skús ju hľadať čítaním textu v učebnici 

- Fyzika pre 7.ročník základnej školy –str. -75 -76. 



 

Skontroluj si ! 

Riešenia úloh z týždňa od 16.3. do 20.3. 2020 

str.88 /“ÚLOHA“ 

a) Q = m.c.( t 2 –t 1 ) 

b) m = 10 kg 

t 1 = 20 0 C 

t 2 = 1 020 0 C 

c = 452 J/kg. 0 C 

Q = ? 

c) Q = 10 kg . 452 J/kg. 0 C . ( 1 020 0 C – 20 0 C) 

Q = 4 520 000 J = 4 520 kJ 

Kus železa musí prijať 4 520 kJ tepla. 

str. 89/ 2. úloha 

m = 10 kg 

t 1 = 60 0 C 

 

t 2 = 40 0 C 

c = 4,2 kJ/kg. 0 C 

Q = ? 

Q = m.c.( t 1 –t 2 ) 

Q = 10 kg . 4,2 kJ/kg. 0 C . (60 0 C -40 0 C) 

Q = 840 kJ 

Voda v radiátoroch odovzdala 840 kJ tepla. 

str. 89/ 3. Úloha 

m = 1,5 kg 

t 1 = 120 0 C 

t 2 = 20 0 C 

c = 2 kJ/kg. 0 C 

Q = ? 

Q = m.c.( t 1 –t 2 ) 

Q = 1,5 kg . 2 kJ/kg. 0 C . (120 0 C -20 0 C) 

Q = 300 kJ (300 000 J) 

Z oleja sa uvoľnilo 300 kJ tepla. 

 

 

Informatika   

 

Prezentácia v programe Power Point 

Rozsah: 7 snímok 

Téma: Možnosti elektronickej komunikácie počas karantény 

Poslať na mail: informatera@ gmail.com alebo priniesť do školy po karanténe 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Gramatika: 

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

materiál dostal každý žiak ),            

                       – pomnožné podstatné mená : cvičenie do zošita. 



Urč vzory týchto pomnožných podstatných mien ( postupuj podľa príkladu – prázdniny/ženy, 

D pl. prázdninám/ženám, L pl. o prázdninách/o ženách – vzor žena;  preteky/duby, D pl. 

pretekom/dubom, o pretekoch/duboch – vzor dub ): 

nohavice, ústa, Topoľčany, nožnice, meniny, preteky, Vianoce, noviny, kliešte, Tatry, Košice, 

Vozokany, dostihy, šaty, osýpky, otepľovačky, fašiangy, hrable, okuliare, vráta, narodeniny 

2. Sloh – charakteristika osoby ( zápis do zošita ): 

– slohový útvar / opisný slohový postup, 

– vymenúva typické telesné alebo povahové vlastnosti človeka. 

Vonkajšia charakteristika – opisuje najvýraznejšie telesné vlastnosti. 

Vnútorná charakteristika – opisuje typické povahové a duševné vlastnosti (priama 

a nepriama ). 

Príklad: 

Priama vnútorná charakteristika: Zuzka je šikovná. 

Nepriama vnútorná charakteristika: Zuzka vyšíva krásne obrusy, ktoré si kupujú aj ľudia 

v zahraničí. 

Napísať charakteristiku literárnej alebo filmovej postavy. 

 Názov slohovej práce je Postava ožíva . 

 Slohové práce zaslať mailom triednej učiteľke. 

 

 

Literatúra: 

Daniel Defoe – Robinson Crusoe ( film ). 

Čítanie ľubovoľnej beletrie. 

Thomas Brezina –  Hľadači pokladov – sedem odkazov lúpežných rytierov   (prečítať 

literárnu ukážku a vypracovať úlohy v pracovnom zošite ). 

 

 

 Dejepis 

1. Rodí sa európska novoveká spoločnosť 

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

2. Príprava prezentácií  – témy majú žiaci zadané. 

3. Na hranici s Osmanskou ríšou 

str. 81 až 83 – preštudovať, urobiť poznámky. 

 

 

 

Matematika  

 

Žiaci sa vzdelávajú cez aplikáciu Messenger. 


