
Samoštúdium 7. A 
Matematika 

Žiaci majú prácu na obdobie od 4. 5. 2020 do 7. 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 

OBVODOVÁ NS 

- zložená z nervov, ktoré spájajú všetky časti tela s ústrednou NS 

Mozgové nervy – prenášajú informácie k zmyslovým orgánom a svalom na hlave (zrakový 

nerv, čuchový, tvárový). 

Miechové nervy – riadia oblasti tela od krku nadol. 

Vzruchy z miechy a mozgu si uvedomujeme a činnosť orgánov dokážeme ovládať vôľou. 

Útrobné nervy – činnosť vnútorných orgánov, vzruchy si neuvedomujeme a neovládame 

vôľou. 

 

ZMYSLOVÉ ORGÁNY 

Receptory = nervové bunky citlivé na podnety. 

Podnety: fyzikálne – svetlo, teplo, tlak, zvuk 

chemické – vôňa, zápach, chuť 

Receptory reagujú na podnety z vonkajšieho prostredia i z častí nášho tela. 

Čuch 

Čuchové receptory sú uložené v nosovej dutine. Pach si uvedomujeme v mozgovej kôre. 

Chuť 

Receptory – chuťové poháriky – sú v ústnej dutine na povrchu jazyka. Základné chute: kyslá, 

horká, slaná, sladká. 

Hmat 

Receptory – hmatové telieska – sú v koži. Sú citlivé na dotyk a tlak. Vnímame nimi drsnosť, 

vlhkosť, tvrdosť, teplotu, chvenie = kombinované pocity. V orgánoch (okrem pokožky) sú aj 

voľné nervové zakončenia – pociťovanie bolesti. 

 

 

Technická výchova 

Možnosti vzdelávania, študijné a učebné odbory, aké sú možnosti a stredné školy po skončení 

základnej školy – 

Na akej škole by som chcel/a/ študovať po skončení ZŠ a aké povolanie by som chcel/a/ robiť  

 

 

Chémia 

Úloha 1: Odpovedzte na otázky, odpovede zapíšte do zošita 

1.Čím budeš hasiť slamu ? 

2. Dá sa použiť na hasenie plyn? Ak áno, tak aký? 

3. Prečo nemôžeš hasiť vodou elektrické zariadenie pod napätím? 

4. Čo môžeš použiť? (týka sa otázky 3) 

5. Prečo nesmieš hasiť vodou horiaci rezeň pri vyprážaní? 

6. Čím môžeš hasiť benzín? 

7. Ktorý hasiaci prostriedok je šetrný k haseniu kníh? 

8. Čím hasíme plynné látky? 

9. Prečo nehasíme počítač práškovým hasiacim prístrojom? 
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10. Kde všade sú na škole umiestnené hasiace prístroje? 

 

Úloha 2: Máte vytvoriť model penového hasiaceho prístroja , je to úloha, ktorú som vám 

zadala 

minulý týždeň. Pokus odfotografujte, k tomu mi napíšte, ktoré látky boli reaktatny a ktoré 

produkty. Všetko mi to pošlite na mail jkacinova@azet.sk do 7.5.2020 

 

ONLINE HODINA 6.5.2020 7.B 14:00 

7.5.2020 7.A a 7.C 10:00 

 

Anglický jazyk 

1.hodina časopis RR 

-v mailoch som vám poslala posledné čísla časopisu RR – 22.apríla bol Deň Zeme - z 

aprílového 

vydania (kde je na titulke Billie Eillish) si prečítajte a do zošita spoznámkujte článok Earth 

Day and the 

environment str.6-7. Pre istoru som vám to skopírovala aj sem . Môžete si vlastnými slovami 

napísať 

príčiny znečistenia planéty (causes of pollution) a čo môžeme urobiť, aby sa situácia zlepšila 

(how to 

save the Earth and environment) 

EARTH DAY 

The first Earth Day was on April 22nd, 1970. Fifty years later, we still use Earth Day to think 

about the planet we live on. There are many things that can hurt the earth, but there are also 

many ways that people around the world can help. 

Climate Change3 

The Problem 

The world is getting warmer. Every year, countries have new recordbreaking high 

temperatures. Over time, this can be very dangerous for the planet. 

What can we do? 

Climate change is a big problem, but everyone can help. Every time you choose something, 

you can think about how it helps or hurts the earth. You can think about “being green”*, for 

example, when buying clothes, choosing what to eat, or using electricity. 

Too Much Rubbish* 

The Problem 

When you throw something into the rubbish bin, where does it go? Sadly, one place it can go 

is into the ocean. There is so much rubbish in the Pacific Ocean that it has a name: the Great 

Pacific Garbage Patch. 

What can we do? 

The best thing we can do is make less rubbish. One way is to not buy new things that we 

don’t need. Another is to go to shops that use little or no packaging. Recycling* can help, but 

making less rubbish is even better. 

What We Eat 

The Problem 

Many farms raise animals for people to eat. These make a lot of greenhouse gases that are 

bad for the planet, and farmers cut down a lot of trees to make the farms. Also, eating food 

that is from far away means it has to travel on planes, ships, or trucks to get to your dinner 

table. 

What Can We Do? 

The two most important things you can do are to eat less meat and more local food. You don’t 



have to be 100% vegan* tomorrow. Some people try Meatless* Mondays or Veganuary 

(being vegan – eating no meat or animal products – in January) and they still eat meat 

sometimes. 

Earth-Friendly Clothes 

People often think about water, rubbish, or electricity on Earth Day, but sometimes they 

forget about 

fashion. The clothes that we buy and wear are part of the planet, too. Journalist Dana Thomas 

wrote a book called Fashionopolis about fashion and the environment. She has three ideas 

about 

eco-friendly* fashion: Buy less.2 Keep things longer. Know which clothing companies care 

about 

the planet. 

 

1 earth [ɜːθ] Zem 

2 the environment[ɪnˈvaɪrənmənt] životné prostredie 

3 climate change [ˈklaɪməttʃeɪndʒ] klimatická zmena 

4 record-breaking [ˈrekɔːdbreɪkɪŋ] rekordný 

5 rubbish bin [ˈrʌbɪʃ bɪn]odpadkový kôš 

6 patch [pætʃ] škvrna 

7 packaging [ˈpækɪdʒɪŋ]balenie, obal 

8 to raise [reɪz] chovať 

9 greenhouse gas[ˌɡriːnhaʊs ˈɡæs]skleníkový plyn 

10 fashion [ˈfæʃn] móda 

11 to celebrate [ˈselɪbreɪt](o) oslavovať 

12 heater [ˈhiːtə(r)] ohrievač 

2.hodina 

-upevňovanie present perfect a past simple 

https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-present-perfect-4.html 

https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/perfect-past-simple.htm 

-online hodina – ak sa podarí, napíšem vám do mailu (pravdepodobne štvrtok 7.5.2020 o 

9:00h) 

 

 

Výtvarná výchova 

Milí siedmaci, vašou úlohou bude namaľovať rozkvitnutý strom, veľmi jednoduchý. 

Keďže je jar, kvietky nahradíme obyčajnými kruhmi alebo oválmi 

v niekoľkých farebných vrstvách. 

Strom a pozadie namaľujte temperami a farebné kruhy vystrihnite z farebného papiera. 

Najprv si 

pripravte jednotlivé kruhy, ktoré spolu zlepíte a následne nalepíte na strom. Použite pestré 

farby. 

Prečo také kvety? Inšpirovala som sa ruským maliarom a grafikom Wassilym Kandinskim, 

ktorý žil 

a tvoril v Nemecku a Francúzsku na prelome 19.-20.storočia. Spájal hudbu s výtvarným 

umením. 

Okrem iného, ho zaujali ho geometrické a abstraktné tvary a práve z týchto budeme 

vychádzať vo 

vašej práci. 

Prosím, aby plochy pozadia boli farebne čisté. Kvety na strome nech sú dostatočne veľké 

a rôznych rozmerov. Inšpirujte sa, nekopírujte. 



Svoje všetky práce, ktoré ste doteraz kreslili nafoťte a pošlite mi na mail: 

dana.kopencova@centrum.sk 

Ďakujem. Krásne tvorenie. 

Prácu máte na dva týždne. 

 

 

Fyzika 

1. Prezentácia, ktorá obsahuje učivo ne tému – „ Energetická hodnota potravín“ 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 

 doplniť učivo si môžete aj čítaním textu v učebnici Fyzika pre 7.ročník základnej školy 

–str.94. -96 

 v prezentácií nájdete tiež informácie k projektu „Zostav si zdravý jedálny 

lístok“, ktorý vypracujte, zdokumentuje, a ak máte možnosť pošlite na môj email: 

zlatapavlovicova@gmail.com 

 

2. Riešte úlohu : 

Chips má hmotnosť 1 g. Voda v skúmavke má 100 g a začiatočnú teplotu 

18 O C. Po zhorení chipsu vzniklo teplo Q,, ktoré prijala voda a zohriala sa na teplotu 

84 o C. Koľko tepla Q prijala voda, akú energetickú hodnotu (približne) má chips ? 

(Riešenie podobnej úlohy nájdete v prezentácií !!!) 

 

 

Informatika 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Z histórie PC (Pozn.: Riešenia úloh vyhľadávaj na internete.) 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Gramatika: 

1. Morfológia , lexikológia – Zbierka úloh/ Cudzie slová (cv. 22, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 34 ). 

2. Príslovky – zopakovať poznatky o príslovkách. 

Zaraď príslovky do 4 skupín ( PM, PČ, PS a PP ): včera, dole, náhodou, náročky, vľavo, 

nežne, naschvál, neúmyselne, dnu, veselo, po slovensky, nadol, vyhýbavo, zrazu, vtom, 

vpredu, zle, denne, hore         

 

 

Literatúra: 

Čítanie ľubovoľnej beletrie. 

D. Defoe – život, tvorba ( práca s PC, literárna ukážka / pracovný zošit ). 

Film –  Sokoliar Tomáš. 

 

 

 



 

 Dejepis 

1. Poslať prezentácie do 5.5. 2020 ( tí žiaci, ktorí ešte neposlali ). 

2. Reformátor na tróne 

 – str. 93 až 96 – preštudovať, urobiť poznámky 

Úloha:  Zistite názvy kníh, ktoré zachytávajú životné osudy Jozefa II. . 

             

Geografia                       
 4.5.-7.5.2020 
Prezentácie sú na portáli ALF zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez 
hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla) ( Informácie uvedené v prezentácii o Grécku 
si prečítajte a prepíšte /heslovite/ ako poznámky do zošita - heslovite.) Pracovný list na 
opakovanie Južnej Európy mi pošlite na mail. Prosím pošlite mi aj predchádzajúce pracovné 
listy.   Kto má prezentáciu k daným  témam,  a tiež dnešné úlohy pošlite na mail 
eva.makova@gmail.com  . Ďakujem Maková 

 

 

 

1. Na mape sú číslami označené štáty. Doplň ich názvy 

a pridaj hlavné mesto! 

1 - .................................  -  .................................... 

2 - .................................  -  .................................... 

3 - .................................  -  .................................... 

4 - .................................  -  .................................... 

2. Na mape sú 2 zakrúžkované ostrovy. Napíš ich názvy 

a doplň štát, ku ktorému patria! 

A - .................................  -  .................................... 

B - .................................  -  .................................... 

3. Vytvor správne dvojice: 

Španielsko  Pindos 

Taliansko   Mont Blanc 

Grécko  Pyreneje 

        4.    Dopíš správne geografické názvy:                                                                                                                                                                    
- najvyššia činná sopka Európy: ...........................................................................................................                
- prieliv spájajúci Atlantický oceán a Stredozemné more: ...................................................................   
- Ibiza, Menorca, Malorka = súostrovie: ..............................................................................................         
- pohorie medzi Španielskom a Francúzskom: ..................................................................................... 
- mesto kanálov (gondoly) a karnevalu: ...............................................................................................        
- štát, kde vznikli olympijské hry: ......................................................................................................... 
5.    Katalánci a Baskovia sú národnostné menšiny:  
a) v Španielsku                                           b) v Taliansku                                                                                                                                           
c) v Portugalsku                                         d) v Grécku 
 
6.  V produkcii korku má svetové prvenstvo: 

a) Taliansko   c) Španielsko 

b) Portugalsko   d) Andorra 

1 2 

3 

4 

A 

B 
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7. Doplň štát, ktorý je známy pojmami: 
flamenco, Picasso, Sagrada Familia - ........................................................................................... 

švajčiarska garda, námestie sv. Petra, katolícka cirkev - ............................................................. 

Demokracia, Aristoteles, Rhodos - .............................................................................................. 

Leonardo da Vinci, vendeta, Pisa - .............................................................................................. 

8. Priraď k štátu 1 značku automobilu, ktorá sa v ňom vyrába: 
Španielsko – ................................................................................................................................. 

Taliansko – ................................................................................................................................... 

9. Zakrúžkuj, či sa jedná o pravdivé (P), či nepravdivé (N) tvrdenie: 
P – N: K Španielsku patrí súostrovie Azorské ostrovy. 

P – N: V Taliansku je priemysel dobre rozvinutý najmä v jeho severnej časti. 

P – N: Neapol leží v blízkosti aktívnej sopky Etna. 

P – N: Významné kultúrne centrum a hlavné mesto Katalánska je Barcelona. 

P – N: Rieka Tiber ústi do Jadranského mora. 

P – N: Grécko obmýva Egejské more.                                  

  10. Doplň hlavné mestá k štátom: /6/ 

Taliansko  Grécko  

Portugalsko  Španielsko  

Malta  San Marino  

        
        11.  Ktorý zo štátov južnej Európy nie je republikou? 
 
        18.  Ktorá rieka preteká cez:   
                              Porto: 

 Rím: 
        19. V pestovaní čoho má Portugalsko 1. miesto vo svete? 
 
        20. Vymenuj Grécke polostrovy:/3/ 
 
        21. Priraď k štátu 2 ostrovy, ktoré mu patria: 

Taliansko –  
Španielsko –  
Grécko – 

        22. Napíš 3 kultúrno-historické pamiatky v Taliansku. 
 
        23. Ktoré malé štáty patria Južnej Európe? 
 
        24.Najvyšší vrch Talianska .......................je zároveň najvyšším vrchom.............................. 

 
Nemecký jazyk 
 
Rozkazovací spôsob – 2. os.sg. Učebnica str. 32, cvičenie PZ 24/9.  
Dokončiť a pripraviť predchádzajúce úlohy na odovzdanie a kontrolu.  
Vypracované úlohy poslať na: halakova.maria@gmail.com alebo na messenger: Maria Halakova. 
 


