
Matematika 

Žiaci majú prácu na obdobie od 6. 4. 2020 do 17. 4 . 2020 zadanú, v tomto predmete sa 

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

(problematické) úlohy. V prípade potreby kontaktujte priamo učiteľa matematiky 

(ivanvopy@gmail.com). 

 

Občianska výchova 

Pohyb obyvateľstva na Zemi, migrácia 

- Dejiny ľudskej spoločnosti sú dejinami neustáleho pohybu obyvateľstva 

- 20. storočie – migrácia do miest = urbanizácia, príčina- neschopnosť sa uživiť 

poľnohospodárstvom 

- Okrem urbanizácie narastá aj migrácia z chudobných častí sveta do bohatších krajín 

- Najčastejšie príčiny tejto migrácie: 

 Zmeny prírodného prostredia – prírodné katastrofy, rozširovanie púštnych 

oblastí,... 

 Populačná explózia – nedostatok potravín, bieda, hlad 

 Lokálne vojnové konflikty 

 

Úloha: 

Vo svete je 218 miliónov detí vo veku 5-17 rokov nútených pracovať. Detská práca sa 

vyskytuje najmä v poľnohospodárstve (71%), ktoré zahŕňa aj rybolov, lesné hospodárstvo, 

chov dobytka a vodné hospodárstvo. 

Porozmýšľaj nad tým, či sú dodržané práva týchto detí. 

 

 

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 štátom 

Južnej 

Európy/Taliansko, Španielsko,...../ pošlite na mail eva.makova@gmail.com 

 

Južná Európa 

Pomocou učebnice a atlasu napíš do zošita: Štáty a hlavné mestá Južnej Európy 

Portugalsko 

prezetácia Portugalska - je na portáli ALF, sprav si krátke poznámky. Doporučujem pozrieť 

si na internete: Algarve, Sintru – kráľovské mesto, Porto 

 

Biológia 

Ahojte srdiečka! Tento týždeň sa budeme venovať opakovaniu . Posielam Vám dobrovoľný 

pracovný list, ktorý ak mi pošlete na johankafabova@gmail.com ohodnotím. Samozrejme, ak 

máte 

nejaké nejasnosti, píšte. Správne odpovede pošlem o týždeň. 

1. Popíš jednotlivé časti srdca: 

Nakresli si srdce alebo si nalep obrázok. 

2. Čo je príčinou srdcového infarktu? 

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

3. Podčiarkni v každej vete správnu možnosť : 
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V najvrchnejšej vrstve kože sa nachádza kožné farbivo keratín / pigment. 

Vlasy, chlpy a nechty vyrastajú z pokožky / zamše / podkožného väziva. 

Popáleniny ošetrujeme zohrievaním / chladením / znehybnením. 

4. Podčiarkni v každej vete správnu možnosť : 

Vôľou môžeme ovládať svaly hladké / priečne pruhované / srdcový. 

Priečne pruhované svaly reagujú na podráždenie stiahnutím alebo natiahnutím / nečinnosťou. 

Energiu na svoju činnosť získavajú svaly z bielkovín / glykogénu. 

5. Vytvor správne dvojice : 

1. Sval hlavy a) dvojhlavý sval ramena 

2. Sval hrudníka b) lichobežníkový sval 

3. Sval ruky c) štvorhlavý sval stehna 

4. Sval nohy d) mimické svaly 

5. Sval chrbta e) veľký prsný sval 

6. Medzi tekuté odpadové látky patrí: 

a) stolica, oxid uhličitý 

b) moč, pot 

c) pot, oxid uhličitý 

7. Močovú sústavu tvoria tieto orgány: 

a) obličky, močovody, moč. mechúr, moč. rúra 

b) obličky, moč, pot, koža, kloaka 

c) moč. mechúr, močovody, hrtan, moč 

 

 

Hudobná výchova 

 Interview s mojou obľúbenou speváčkou/spevákom/ skupinou. Predstavte si, 

že ste novinári veľmi obľúbeného časopisu pre mladých a Vašou úlohou je vytvoriť rozhovor 

s obľúbenou celebritou- spevákom, speváčkou alebo skupinou. 

Vytvorte 10 otázok, čo by ste sa chceli spýtať, čo by podľa Vás čitateľov zaujalo. 

Všetko, čo vytvoríte mi prosím pošlite na moju adresu: janka.chvojkova@azet.sk 

Držte sa a hlavne veľa zdravia Vám i Vaším rodinám. 

S pozdravom Vaša pani učiteľka Janka Chvojková. 

 

 

CHÉMIA  

Úloha 1 Vytvoriť powerpointovú prezentáciu na tému: 

a) Najväčšie požiare na Slovensku 

alebo 

b) Najväčšie požiare vo svete 

Prezentácia má mať aspoň 7 slidov bez úvodu a záveru, kto nemá powerpoint spracuje vo 

worde 

a pošle mi to na mail jlomazova@azet.sk . Prípadne kto nemá počítač vytvorí plagát 

o požiaroch. Každú prácu ohodnotím  

Úloha 2 Dokončiť úlohy, ktoré ste ešte nestihli a zopakovať si učivo 

Úloha navyše (dobrovoľná): Pozrieť na stránke školy Doplnkové štúdium chémia 

ONLINE HODINA cez zoom.us 7.4.2020 (hodina je dobrovoľná) 

7.A o 14:00 

7.B o 11:00 

7.C o 10:00 

 

 



Fyzika  

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

a tuhnutie “, 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. Pre žiakov 7.A je prezentácia zopakovaním a upevnením učiva !) 

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

str.43/ úlohy č.1, 2(pri riešení využi tabuľku nad úlohami), 3 

Skontroluj si ! 

Riešenia úloh z týždňa od 23.3. do 27.3. 2020 

str. 69 – úloha č.1 Zohriaty vzduch nad  radiátorom, ktorý má menši hustotu, ako studený 

vzduch 

stúpa smerom nahor. Nastáva prúdenie vzduchu, ktoré má za následok roztočenie špirály. 

Str. 81 –úloha č.1 Teplý vzduch z miestnosti von prúdi hornou časťou okna preto ,lebo má 

menšiu 

hustotu, ako chladnejší vzduch  vonku, ktorý prúdi spodnou časťou okna do miestnosti. 

 

Str. 82 – úlohy č.5 

Objem horúceho 

čaju / ml/  

100 

200 

150 

 

Teplota horúceho 

čaju / 0 C/ 

70 

60 

50 

 

Objem studeného 

čaju / ml/ 

100 

200 

150 

 

Teplota horúceho 

čaju / 0 C/ 

22 

20 

20 

 

Výsledná teplota 

čaju po zmiešaní 

/ 0 C/ 

46 

40 

35 



Str. 82 – úlohy č.6 Teploty na obrázku v učebnici ,v smere od podlahy nahor :  19 stupňov C, 

20 stupňov C, 22 stupňov C. 

 

Etická výchova  

Napísať pár viet o tom , ako v tomto neľahkom období (karanténe) 

pomáhate svojim rodičom ( v domácnosti , s nákupmi, starostlivosť 

o súrodencov, o zvieratá, a pod.) 

Ako prežívate tento čas, či ste len doma (pri počítači alebo chodíte do 

prírody, na prechádzku , či aj športujete, či čítate knižky ..atď ). 

Stačí mi 10- 15 viet napísať (malé zamyslenie- malá úvaha o sebe, čo robíte 

v tomto čase). Stačí to napísať na výkres A 4. 

Toto máte prácu na mesiac apríl. 

Ďakujem!  

Potom, keď sa vrátime do školy, si to prečítame na hodine Etickej výchovy. 

 

Informatika   

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

– výber triedy – meno žiaka ( bez hesla ) 

Test na portáli ALF 

Názov: Opakovanie 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Gramatika: 

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

materiál dostal každý žiak ),            

                       – pomnožné podstatné mená .  

Skontroluj si vzory pomnožných podstatných mien : 

nohavice ( ulica ), ústa ( mesto), Topoľčany ( dub ), nožnice ( ulica ), meniny (žena ), preteky 

( dub ), Vianoce ( ulica ), noviny ( žena ), kliešte ( stroj ), Tatry ( žena ), Košice ( ulica ), 

Vozokany ( dub ), dostihy ( dub ), šaty ( žena ), osýpky ( žena ), otepľovačky ( žena ), 

fašiangy ( dub ), hrable ( ulica ), okuliare ( stroj ), vráta ( mesto ), narodeniny ( žena ) 

2. Sloh – dynamický opis 

Učebnica str.61/ cvičenie č.3( tabuľka – do zošita ) 

Všetci žiaci majú praktickú časť dynamického opisu už odprezentovanú. 

  

Literatúra: 

Rudyard Kipling – Mauglí ( film ). 

Čítanie ľubovoľnej beletrie. 

Karl May – život, tvorba ( práca s PC, zápis do zošitov ). 

 

 Dejepis 

1. Príprava prezentácií  – témy majú žiaci zadané. 

2. Šírenie reformácie v Uhorsku 

str. 84 až 87 – preštudovať, urobiť poznámky. 

 

 

Anglický jazyk 

 1.hodina Workbook 

-keďže bude Veľká noc, pripravila som pre vás pracovné listy, z ktorých si preopakujete 

vedomosti 



o zvykoch z predchádzajúceho ročníka 

- vypracované cvičenie k textu aj kvíz odfoťte a pošlite na môj mail kubrickam@gmail.com 

Doplň text so slovami: Day, holiday, rabbits, Parade, children, Jesus, spring, flowers, life, 

breakfast, 

chocolate, Friday 

 

EASTER 

 

Easter is always on Sunday, because people thought 1) J___________ woke up from the dead 

on the 

first day of the week. Easter is the first Sunday coming after the first full moon in spring. But 

it can 

come as early as March 22 or as late as April 25. It is a 2)h_____________ of spring sun, 

awakening of 

new 3)l_____________ and death of winter. The symbols of Easter are eggs, 

4)r____________ and 

chickens, spring 5)f___________ and new clothes. On Easter Sunday people give colored 

eggs to 

6)ch____________ and friends. Eggs come to the breakfast tables on Easter 

7)D_____________ or 

are hidden about the house and garden for the children to find. Children keep one of the most 

beautifully colored eggs for a year or two. Now children usually get 8)ch_____________ 

eggs. People 

have a good time with egg-rolling. They roll colored, hard-boiled eggs down a hillock until 

the eggs 

break. People think - eating hot cross buns at 9)b____________ on Good 

10)F_____________ 

morning is a magic thing. London meets spring with Easter 11)P_____________ each year. 

The ship 

made of very many 12)s___________ flowers, bears the Easter Princess. 

Answer the questions. 

1. When do people celebrate Easter? 

2. What are the Easter symbols? 

3. Where can children find eggs? 

4. How long do children keep one of the most beautiful eggs? 

5. What is eggs-rolling? 

6. Why do people eat hot cross buns on Good Friday morning? 

7. What is Easter Parade? 

2.hodina 

 

1 

When is Easter 

celebrated ? 

a) Always on the same date. 

b) Between March 22 and April 

25. 

c) Always in April. 

 

2 

Easter is named after 



Eastre who is… 

a) the Easter bunny. 

b) the Easter egg. 

c) the Anglo-Saxon goddess of 

spring. 

 

3 

Easter is always 

celebrated on a… 

a) Friday. 

b) Saturday. 

c) Sunday. 

EasterHow much do you know about… 

 

4 

Good Friday is 

commemorated by 

Christians as the day… 

a) that Jesus was born. 

b) that Jesus died. 

c) that Jesus was resurrected. 

5 

Easter day is 

commemorated as the 

day… 

a) that Jesus was born. 

b) that Jesus died. 

c) that Jesus was resurrected. 

6 

Which animal is 

considered a symbol 

of Easter? 

a) The chick. 

b) The rabbit. 

c) The duck. 

 

7 

Hares and rabbit are a 

symbol of… 

a) colored eggs. 

b) fertility. 

c) hope. 

 

8 

Eggs are a symbol of 

Easter because… 

a) they taste nice. 

b) Jesus liked them. 

c) they are a symbol of rebirth. 

9 



What is Lent? 

 

a) It’s a celebration. 

b) It’s an Easter bunny. 

c) It’s a time of abstinence. 

 

10 

What is Shrove 

Tuesday? 

a) It’s the last day before Lent. 

b) It’s a pagan celebration. 

c) It’s the last day of Lent. 

 

11 

What is usually done to 

eggs at Easter? 

a) They are eaten. 

b) They are decorated. 

c) They are broken. 

 

12 

How many days does 

Lent last for? 

a) 15. 

b) 30. 

c) 40. 

 

13 

What kind of hunt is 

usually done at Easter? 

a) Rabbit hunt. 

b) Chick hunt. 

c) Egg hunt. 

 

14 

The Easter bunny carries 

the eggs in a… 

a) basket. 

b) box. 

c) bag. 

 

15 

What is usually eaten 

on Shrove Tuesday? 

a) Eggs. 

b) Chicken. 

c) Pancakes. 

 

3.hodina Student´s Book + Workbook 

-práca s učebnicou a pracovným zošitom – kontrola odpovedí z predchádzajúceho obdobia 



-sebahodnotenie – čo mi robilo problémy, kde som mal chyby, čomu som nerozumel, ako sa 

mi 

pracuje doma (napísať vo Worde ak sa dá a poslať mailom) 


