
Samoštúdium  7. A 

Anglický jazyk 

-aj tento týždeň budete mať len opakovanie gramatiky, slovnej zásoby, ktorú by ste mali 

vedieť. Odfotené doplnené cvičenia posielajte ako doteraz na mail kubrickam°gmail.com. Tí, 

ktorí neposlali ešte písomný prejav, ktorý je súčasťou vášho hodnotenia, urobte tak čo najskôr 

(My mother, Project – My dream job, Reading – a book) 

-ZOOM štvrtok 11.6.2020 o 9:00 (v prípade zmeny dám vedieť na váš mail) 

ID 207-217-1697 Heslo 945239 

https://ngllife.com/detroit-then-and-now 

https://www.ngllife.com/long-and-healthy-life-0 

Fill in the correct form of the irregular verb 

1. What ______________________ of your new boyfriend (you think). 

2. She ______________________ anything about his past yet (never hear) 

3. We __________________them at a restaurant last week (meet). 

4. I ______________________ the contents of the contract tomorrow (read). 

5. Where ______________________ your last holidays? (you spend) 

6. He ______________________ a glass on the floor (just throw) 

7. In the past two years she ______________________ a very nice person (become) 

8. The exercise book ______________________ 17 € (cost) 

9. The used to ______________________ with furniture but now she 

______________________ 

with cars (deal, deal) 

10. He ______________________ his homework. He can go out now. (just do) 

11. Our cows ______________________ more mild recently (give) 

12. It was hot yesterday. The children ______________________ swimming. (go) 

 

 

 

Geografia 

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

Európa – 1.časť 

1. Európa leží na kontinente ......................................... 

2. Podľa rozlohy je Európa : 

a) najmenší svetadiel 

b) druhý najmenší svetadiel 

c) na 4 mieste medzi svetadielmi 

3. Oprav chybné pomenovanie 

a) Lionský prieliv ................................................. 

b) Krymský záliv .................................................. 

c) Západné more .................................................. 

d) ostrov Kola .................................................... 

4. Obratník Raka cez Európu 

a) prechádza 

b) neprechádza 

5. Najdlhšia Európska rieka sa volá............................... a vlieva sa do .................................. 

6. Ktorá z uvedených riek sa nenachádza na Pyrenejskom polostrove ? 

a) Tajo 

b) Seina 

c) Ebro 

7. Napíš 3 najväčšie jazerá Európy : ........................................................................................ 



8. Vymenuj typy krajín, ktoré sa nachádzajú v Európe/pomôž si atlasom/:................................. 

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

9. Doplň : 

Najvyššie pohorie Európy sa volá......................., s najvyšším vrchom................................., 

ktorého výška je ..................m n.m, leží na hraniciach dvoch krajín: ................., ................ 

10. Najsuchšia oblasť v Európe je: 

a) Pádska nížina 

b) Francúzska nížina 

c) nížina pri Kaspickom mori 

 

11. V Európe prevládajú : 

a) západné vetry 

b) východné vetry 

c) severné vetry 

12. Mierne podnebné pásmo sa delí na 3 podoblasti a to :................................................ , 

................................................ a ...................................................... . 

13. Rieka Dunaj pramení v ........................................... a vlieva sa do .................................... 

v štáte .............................................. . 

14. Najrozsiahlejšia európska nížina sa volá ........................................................................... 

15. Vyber správne tvrdenie : 

a) Európa leží na severnej a východnej pologuli 

b) Európa leží na severnej a západnej pologuli 

c) Európa leží na severnej , západnej a východnej pologuli 

16. Doplň do textu, kadiaľ vedú hranice medzi Európou a Áziou : 

Pohorie ................... rieka .................. pobrežie............................. mora, nížina ponad 

........................, Azovské.................... , ........................... prieliv , pobrežie ........................... 

mora, úžina ................................ , M......................... more ,úžina ........................................ 

do E................................. mora , pobrežie ........................................... mora . 

17. Aký záliv obmýva z východu Škandinávsky polostrov ? .................................................. 

18. Do Čierneho mora sa vlievajú rieky : 

D............... , D.................... , D......................D..................... 

19. Najviac činných sopiek je 

a) v Taliansku 

b) na Britských ostrovoch 

c) na Islande 

20. Vyber správne dvojice : 

A. Island     1. tajga 

B. Východoeurópska nížina   2. stepi 

C. Pyrenejský polostrov   3. tundra 

D. Škandinávia    4. subtrópy 

 

 

 

Biológia 

Ahojte, siedmaci! 

Na tento týždeň Vám neposielam žiadne povinné úlohy. 

Prosím vás, aby ste mi poslali vypracované pracovné listy, ktoré som vám zadávala. 

Pre tých, ktorí si chcú dobrovoľne zopakovať učivá z biológie posielam na edupage otázky aj 

s odpoveďami. 



Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa snažia a posielajú mi veľmi pekne 

spracované úlohy. 

Ak je s niečím problém, prosím , aby ste ma kontaktovali prostredníctvom mailu: 

johankafabova@gmail.com 

 

 

 

Chémia  

Úloha 1 Dokončiť pokus, nezabudnúť mi ho poslať na mail jkacinova@azet.sk do konca 

týždňa. 

Prosím všetkých, ktorí majú ešte nevypracované úlohy, aby si ich dokončili a poslali mi ich 

na mail. Je to podmienka k záverečnému hodnoteniu. 

 

Úloha 2 V programe AlF máte zadanú úlohu – pracovný list na zopakovanie: OPAKOVANIE 

CHÉMIA 7. ročník 

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

triedy – meno žiaka (bez hesla) 

 

 

 

Fyzika 

Milé deti – žiaci siedmaci, 

 aj v tomto týždni si budete opakovať ,precvičovať a upevňovať vedomosti z fyziky 

prostredníctvom pracovného listu, ktorý bude pre Vás uverejnený na portáli Alf. 

Tento spôsob precvičovania učiva fyziky 7. ročníka je DOBROVOĽNÝ (nebudem 

riešenia úloh hodnotiť!!!) Mal by byť pre vás formou zábavy, ktorá vám prinesie 

úžitok a dobrý pocit z vykonanej práce !!!. 

Tento týždeň na portáli ALF je pre žiakov 7.A, 7.B, 7.C,7.D  pracovný list na precvičenie 

a upevnenie učiva o pohybe telies pod názvom Dráha, rýchlosť, čas. 

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

→ meno žiaka (bez hesla) 

!!! UPOZORNENIE 2.x !!! 

Žiaci, ktorí si splnili povinnosti počas pobytu doma (písali si poznámky do zošita z 

prezentácií 

na portáli ALF, poslali mi zdravý jednodňový jedálny lístok , prezentáciu /projekt z 

meteorológie , 

fotografie meteorologických pomôcok), môžu (ak chcú) už oddychovať a tešiť sa na letné 

prázdniny !!! 

Žiaci, ktorí ma zatiaľ nepresvedčili o svojej usilovnosti a pracovitosti ,môžu ešte stále 

svoje riešenia úloh, vypracovanú prezentáciu /projekt a vyrobené meteorologické pomôcky 

zdokumentovať a poslať na môj email: zlatapavlovicova@gmail.com 

Vybrať si môžete akékoľvek úlohy z fyziky z predchádzajúcich období samoštúdia 

od 16.3.2020!!! 

 

Informatika 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Koncoročné opakovanie 7 

 

mailto:johankafabova@gmail.com


Matematika 

Žiaci majú prácu na obdobie od 8. 6. 2020 do 12. 6 . 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). 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Gramatika: 

1. Morfológia , lexikológia – Zbierka úloh/ Tvorenie slov ( cvičenie 28). Podstatné mená 

(cvičenia 38 – a, b, c, d, e, h). Prídavné mená ( cvičenie 22 ). 

2. Jednočlenné a dvojčlenné vety – učebný materiál aj s pokynmi poslaný žiakom. 

3. Príhovor/ prívet – učebný materiál aj s pokynmi poslaný žiakom.   

 

 

Literatúra: 

Systematizácia a upevňovanie vedomostí. 

J. C. Hronský – Sokoliar Tomáš ( pracovný zošit ). 

Čítanie ľubovoľnej beletrie. 

 

 

 

 

 Dejepis 

Systematizácia a upevňovanie vedomostí. 

          

 

Nemecký jazyk 
 

Upevňovanie gramatiky. Učebnica str. 44-45, úlohy 1 až 5. 

Dokončiť a pripraviť predchádzajúce úlohy na odovzdanie a kontrolu.  

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

Halakova. 

 

mailto:ivanvopy@gmail.com

