
Samoštúdium od  11.5.2020 do 15.5.2020
Predmet Slovenský jazyk a literatúra

Milí žiaci, posielam Vám ďalší  týždeň samoštúdia. Ďakujem všetkým za krásne slohové 
práce, dozvedela som sa, že si voľno užívate, ale hlavne sa tešíte, že konečne po skončení 
pandémie uvidíte svojich spolužiakov.
Som rada, že viete písať, dokonca pri dlhších súvetiach používate čiarky. Našli sa samozrejme
aj chybičky, ale verím, že keď budeme opäť spolu, všetko si doberieme a zopakujeme.
Tento týždeň Vám posielam učivo- Slovesná a neslovesná jednočlenná veta a tým pádom 
uzavrieme posledný tematický celok. 
Posielam Vám opakovanie slovných druhov.  V literatúre Vám posielam tiež pracovný list. 
Prosím vypracujte ich  a pošlite na: janka.chvojkova@azet.sk
Pracovné listy ohodnotím, pošlem Vám spätnú väzbu.
Sj

Učebnica str. 73+74- Slovesná a neslovesná jednočlenná veta
Nezabudnite si opísať poučky
Str. 87 cv. 40+41

Opakovanie slovných druhov – 7. ročník
 
1. V ktorej možnosti sú podstatné mená rovnakého rodu?
a/ Piešťany, o  psoch, narodeniny, zo stolov
b/ Vianoce, z čakárne, na stanici, o lavici
c/ na hada, mláďa, ústa, Košariská
d/ nohavice, čerešní, na Vianoce, o opici                                                 
2. V ktorej možnosti nie je chyba?
a/ do zimy, slzy na tvári, mihol sa v kroví, mykla dverami
b/ vysoké hotely, krvilačné zveri, blízko kaviarne
c/ blýskalo sa dlhými bičmi, výskala od radosti, tip človeka
d/ zíval od nudy, zo stanici, ide od Natálii, na číselnej osi                         
3. V ktorej možnosti sú prídavné mená rovnakého druhu?
a/ ríbezľový, kuchynský, slovenský, žiarivý, elektrický
b/ Evkin, susedova, Peťov, Janove, predavačkino
c/ medvedia, orľou, sovími, sivými, bielymi
d/ malý, menší, najmenší, milý, múčny, hladký                                          
4. V ktorej možnosti sú slovesá rovnakého vidu?
a/ blýskať, cítiť, zaujímať sa, ľúbiť, umyť
b/ uvidieť, rozbiť, dobehnúť, skočiť, zbiť
c/ pobehovať, popíjať, píliť, narodiť, namaľovať
d/ smiať sa, tešiť sa, prísť, zaznamenať, šiť                                                  
5. Ktorá možnosť je správna?
a/ Pán Kováč, mohol by ste mi požičať váš bicykel? 
b/ Pán Kováč mohli by ste mi požičať váš bicykel?
c/ Pán Kováč, mohol by ste mi požičať Váš bycikel?
d/ Pán Kováč, mohli by ste mi požičať váš bicykel?                                         
6. V ktorej možnosti je správne stupňovanie?
 a/ pekný, peknejší, najpeknejší 
b/ milo, milšie, najmilejšie
c/ zaujímavý,  viac zaujímavý, najviac zaujímavý



d/ láskavý, láskavší, najláskavší                                                                         
7. V ktorej možnosti sú číslovky rovnakého druhu?
a/ dvakrát, siedmykrát, tri razy, osem ráz
b/ siedmi, siedmy, o siedmich, desiatim
c/ veľa, málo, niekoľko, mnoho, viac, nula
d/ dvojnásobný, stokrát, desať ráz, dvojitý                                                    
8. V ktorej možnosti sú všetky slová napísané správne?
a/ dvatsaťštyri, šesdesiatšesť, tritsaťdeväť
b/ dvadsaťštyri, šestdesiatšesť, tridsaťdeväť
c/ dvadsaťštyri, šesťdesiatšesť, tridsaťdeväť
d/ dvadsať štyri, šestdesiat šesť, tridsať deväť                                             
9. V ktorej možnosti je správne určené zvýraznené prídavné meno v nasledujúcej vete?
Tohtoroční víťazi známej ankety sú úspešní olympionici.
a/ vzťahové prídavné meno, mužský rod, množné číslo, N, vzor cudzí
b/ akostné prídavné meno, mužský rod, množné číslo, A, vzor cudzí
c/ vzťahové prídavné meno, ženský rod, množné číslo, N, vzor pekný
d/ akostné prídavné meno, mužský rod, množné číslo, N, vzor pekný          
10. V ktorej možnosti je chyba v interpunkcii?
a/ Spočiatku mala dobrú náladu ale potom bola nahnevaná.
b/ Nezaujímala ho téma, a preto začal vyrušovať.
c/ Nechcel som, aby sa nahnevala.
d/ Najskôr začal kričať a potom sa rozplakal.                                                    
11. V ktorej možnosti je sloveso v 3. osobe, sg., prít. čas, podmieň.sp., dokonavý vid?
a/ tancovala by som
b/ boli by kričali
c/ rozhodla by sa
d/ zlomili by sa                                                                                                                
12. V ktorej možnosti číslovka napísaná správne?
a/ tri milióny dvesto tisíc dvesto osemnásť
b/ tri milióny dvestotisíc dvesto osemnásť
c/  tri milióny dvesto tisíc dvestoosemnásť
d/  trimilióny dvestotisíc dvestoosemnásť                                                                 
13.  V ktorej možnosti sú len spojky?
a/ alebo, ani, a, aj, no, na
b/ že, keď, ba, ak, ku, so
c/ a preto, pretože, aby, lebo, aj
d/ nad, pred, pod, zo, vo, od                                                                                                
14. V ktorej možnosti je pravopisná chyba?
a/ Nábrežie mládeže, Jaskyňa slobody
b/ hotel Slniečko, Slovenské Rudohorie
c/ časopis Kamarát, ulica Ľudovíta Štúra
d/ jaskyňa Driny, Ulica kozmonautov                                                                          
15. V ktorej možnosti sú príslovky rovnakého druhu?
a/ okolo, domov, ďaleko, nedávno
b/ zaujímavo, vľavo, lepšie, kriticky
c/ náhodou, spočiatku, milo, zle
d/ spamäti, krivo, po anglicky, živo                                                                              
16. Napíš nasledujúce slová v lokáli singuláru!
 orlí, my, ona, hotel, on    
....................................................................................................................



Literatúra

1. Zo slov – Margarétka, učebnica, pieseň, Grétka, mamka, babka - slov vytvor:

a) striedavý rým ................................. ................................. .................................
.................................

b) obkročný rým ................................. ................................. .................................
.................................

c) združený  rým ................................. ................................. .................................
.................................

2. Sylabický veršový systém je založený na ............................................................................. 
a zaviedli ho predstavitelia .................................................................... .

3. Pomenuj obrazné pomenovania: (epiteton, prirovnanie, metafora, personifikácia)

a) lúka sa rozosmiala všetkými farbami ......................................................

b) pricestoval na voze radosti ......................................................

c) tyrkysové more  ......................................................

d) tváril sa ako mŕtvy chrobák ......................................................

e) nebo plakalo ......................................................

4. Doplň:

a) vonkajšiu kompozíciu lyrického textu tvorí: ................................. .................................
.................................

b) medzi lyrické žánre patrí: ................................. ................................. .................................

c) prenášanie ľudských vlastností na neživé predmety sa volá: 
......................................................

d) krátky epický príbeh o skutočnej alebo vymyslenej udalosti, ktorá má nečakaný humorný záver sa
nazýva .................................

5. Medzi autorov populárnych piesní nepatrí:  a)Ľ.Zeman b) M. Válek
c)Ján Botto.



6. Anekdota je epický príbeh, 
ktorý ...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................

7. Medzi predstaviteľov romantizmu nepatrí:a)J.Kráľ b)J.Francisci c)J. 
Smrek

8. K dobrodružnej literatúre 
patrí ......................................,  ......................................,   ...................................... . Napätie v nej 
je vyvolávané
......................................................................................................................................

9. Čo má spoločné Robinson a Karana?

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

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

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

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

10. Medzi poviedky J.G.Tajovského patrí  a) Do školy b) Do konca c) 
Z teplého hniezda.

11. Robinsonáda je pomenovaná podľa a) autora knihy b)  hlavného hrdinu.

12. Napíš piatich hrdinov detskej literatúry, názov ukážky i meno autora.

a) ........................................... ........................................... .......................
....................

b) ........................................... ........................................... .......................
....................

c) ........................................... ........................................... .......................
....................

d) ........................................... ........................................... .......................
....................

e) ........................................... ........................................... .......................
....................



13. Western patrí k ................................................   literatúre, dej sa odohráva 
na/v ....................................................................................................................................................
..............................., 

Medzi hlavných hrdinov patria ...................................................................., ktorí bojujú za
................................................................................. K westernu patria ukážky
........................................................................ 
a ........................................................................................... Hlavní hrdinovia sa riadia podľa
.................................................................. zákonov. K nim napríklad 
patrí.....................................................................................................................................................
....................... Jedným z najznámejších autorov je ......................................................................., 
ktorý pochádza z ................................ . Je známy tým, že písal o krajinách, ktoré
..............................................................................



Občianska náuka
Multikulturalizmus je témou, ktorá sa kvôli čoraz väčšej globalizácií sveta dnes už dotýka
snáď každého jedného človeka na zemi.  Multikulturalizmus je ideológia presadzujúca, aby
spoločnosť pozostávala  z rozličných  kultúr,  národov,  etník  a rás,  z ktorých každá  má mať
v rámci  spoločnosti  rovnaké  postavenie  a  práva.  Podstatou  multikulturalizmu  je  teda
predovšetkým tolerancia. 

Úloha 1
Tolerancia je základným princípom spolužitia. Nasledujúca aktivita bude zameraná práve na
mieru tolerancie. Predstavte si nasledujúcu situáciu:
Cestujete vlakom z Bratislavy do Paríža. Máte dopredu kúpenú miestenku v kupé. Kupé je
možné obsadiť štyrmi osobami. 
Potencionálny spolucestujúci:

- Moslimská rodina, cestujúca na dovolenku

- Mladý študent z Brazílie

- Srbský vojak

- 70 ročná žena žijúca z minimálneho dôchodku

- Príslušník skupiny Skinhead

- Podgurážený starší pán, ktorý každému nadáva

- Mladá Filipínčanka s malým dieťaťom

- Mladík  počúvajúci hlasnú hudbu

- Matka s plačúcim dieťaťom

- Rumunský imigrant

Zo zoznamu vyberte:
A. Tri osoby, s ktorými by ste radi cestovali v kupé 

a prečo? ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...............

B. Tri osoby, s ktorými by ste vôbec nechceli cestovať a prečo?

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

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

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

Úloha 2
Zistite, aké národnostné menšiny a etnické skupiny žijú na území Slovenska.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................



Vypracovanie prosím zaslať na mail: dominikajamborova11@gmail.com

Ruský jazyk

1. Čitateľný a pravopisne správny prepis dvoch minitextíkov z učebnice RJ s. 
34/cv.1     + s.36/cv.1
2. Vypracované cvičenia z PZ s. 36 - s.37      (toto ste mali už dávno v zadaniach)
3. Projekt škola           ( majú to vysvetlené v zadaní na tento týždeň      ako na podnose....)
  
Tieto úlohy budú súčasťou Portfólia k záverečnému hodnoteniu,dajte si záležať.
 Poslať ako 1 Word prílohu, tak ako som Vám to vysvetlila v zadaní.



Chémia
11.5.-15.5.2020
Úloha 1: Poznámky do zošita

Exotermické  a endotermické  reakcie
Priebeh chemických reakcií je často sprevádzaný zmenami teploty. 
Z tohto hľadiska sú dva typy reakcií:
1, Chemické reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje, nazývame exotermické reakcie.
    Napr.:  - horenie zemného plynu, dreva, uhlia..  (len na začiatku musíme dodať energiu, 
napr.

      zápalkou a potom sa už reakciou uvoľňuje teplo)
   -  reakcia draslíka s vodou -  draslík sa prudko pohyboval po hladine a zapálil sa (str.

76)

Zapisujeme:  Reaktanty                           produkty + teplo

2, Chemické reakcie, ktoré prebiehajú len pri neustálom dodávaní tepla (teplo sa spotrebúva), 
    nazývame endotermické.
    Napr.:  - výroba železa tavením železnej rudy vo vysokej peci -potrebná teplota až 2000°C

  -  výroba páleného vápna rozkladom vápenca vo vápenkách: 

Zapisujeme : reaktanty    teplo     produkty
 

Napr.
                                          teplo

   vápenec    →    pálené vápno  +  oxid uhličitý
 Pálené vápno má veľké využitie v stavebníctve a na bielenie a dezinfekciu stien.

   
ÚLOHA 2: Učebnica str.  78/3,4     79/23   (vypracovať do zošita)

Prosím všetkých žiakov, ktorí mi neposlali všetky vypracované úlohy, nech tak urobia 
do konca tohto týždňa!
Online hodiny:
13.5. 7.B 11:00
14.5. 7.A 11:00         7.C 10:00



Biológia
11.5.-15.5.2020
Úloha 1: Poznámky do zošita
SLUCH
Ucho – zmyslový orgán sluchu  ale aj rovnovážny orgán

Stavba
ucha:
1. vonkajšie ucho – zachytáva zvuk

a) ušnica

b) zvukovod

2. stredné ucho – usporiadaním kostičiek zosilňuje zvuky prichádzajúce do ucha 

a) bubienok (tenká blana, oddeľuje vonkajšie ucho od stredného ucha)

b) 3 sluchové kostičky – nákovka, strmienok, kladivko

3. vnútorné ucho–premieňa zvukové vibrácie na elektrické impulzy a vníma polohu hlavy 

a) 3 polkruhovité kanáliky  (vnímanie polohy, sú vyplnené hlienom s vápenatými 

kryštálikmi)

b) slimák (nachádzajú sa tu  sluchové bunky ktoré sú zvukom podráždené – menia 

toto podráždenie na elektrický impulz, ktorý sa ďalšími nervovými bunkami vedie 

do mozgu, kde sa zvukové informácie spracujú)

POZRIEŤ AJ:  https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-9a765e80-f606-40fa-9007-

591e30bf2571/play?userResourceContext=false

POŠKODENIA A HYGIENA ZRAKU A SLUCHU
Poškodenia zraku

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-9a765e80-f606-40fa-9007-591e30bf2571/play?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-9a765e80-f606-40fa-9007-591e30bf2571/play?userResourceContext=false


1. krátkozrakosť – človek vidí na krátku vzdialenosť, vzdialené predmety nevidí ostro- 
obraz sa tvorí pres sietnicou
2. ďalekozrakosť – človek vidí dobre do diaľky, predmety na blízko nevidí ostro – obraz 
predmetov sa tvorí za sietnicou
3. slepota
4. slabozrakosť
5. farbosleposť
Učebnica str. 100- prečítať zásady starostlivosti o     zrak

Poškodenia sluchu
- nedoslýchavosť , hluchota

Učebnica str. 101 – prečítať zásady starostlivosti o sluch

Úloha 2: v programe AlF preopakovať zmysly (úvod, čuch, chuť, hmat)
Prihlásenie: zstribecskato.sk – program ALF-kód školy:zstribecskato (bez hesla)- výber 
triedy – meno žiaka (bez hesla)

Online hodina 12.5. 10:00

Prosím všetkých, ktorí mi ešte neposlali vypracované úlohy nech tak urobia 
do konca týždňa. Ďakujem!



Technika- PaedDr. Ladislav Vozár

Profesie, prac. Prilezitosti v regione



Samoštúdium z nem.jazyka 7.B trieda od 11.5. do 15.5.2020
Mgr. Adriana Gočová

Napíš si do zošita a doplň správnom tvare sloveso /vyčasuj/.
Ich ...............in Nitra./wohnen/                                        Wie ................du?/ heißen/
Wo ..............du?/wohnen/                                                Woher ..............er? /kommen/
.................ihr eine E-Mail-Adresse?/haben/                   Wie viele ...........ihr zu Hause?/sein/
Wie alt ............sie?/sein/                                                    Petra ..............nett./sein/

Prelož text do zošita.
Volám sa Peter. Mám 11 rokov . Bývam v Topoľčanoch. Moja rodina sa volá Valentová. 
Mám brata ,je veselý. Moja teta je vydatá. Nemá deti, je vydatá. Býva v Nemecku. Je veľmi 
prísna. Má záhradu a dom. Izby sú veľké. Ja mám tiež izbu. Je útulná a modro-biela. V izbe 
mám stôl, skriňu, počítač, policu a posteľ. Mám rád moju mamu a otca. 
Naučiť sa slovnú zásobu L 2  z pracovného zošita od str.54 ,55
Vypracované úlohy  pošlite prosím Vás  na: ada.gocova@gmail.com Ďakujem !

SAMOŠTÚDIUM
Predmet: Nemecký jazyk
Trieda: 5.A, 7.B, 7.C, 7.D
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová
Obdobie: 11.5.2020 – 15.5.2020

Milí moji, 
teším sa na Vás v utorok!! 5.A o 12.30 hod. a siedmaci o 13.20 hod. na ZOOMe.
Začíname novú lekciu  a verím,  že  spolu  ju  lepšie zvládneme   Pre zlepšenie  nálady  poprosím
všetkých prítomných o nejaký bláznivý  účes,  ja  sa zapojím tiež  ,  veď nás nikto nevidí,  tak
môžeme.  Niektorí  mi  ešte  vôbec  neposlali  vypracované  materiály,  poprosím  na
mikulova.annamarie@gmail.com. Krásny týždeň , Annamarie Mikulová.

Modul  2/ Lekcia 2 EinBesuch – NÁVŠTEVA

Pre prácu v     tejto lekcii je potrebné:
- Naučiť sa slovnú zásobu z pracovného zošita  s. 54, 55,
- Zopakovať si sloveso möchten  - časovanie,
- Zopakovať si W-otázky,
- Pre šikovných aj rozšírená  slovná zásoba.

1. Práca s učebnicou s. 54 cv. 7,8Poznámky máš v tejto  tabuľke. Do zošita napíš 5 viet 
podľa príkladu.

Otázky – rôzne možnosti:
Červeným vyznačené mená môžeš 
meniť podľa potreby.

Ja si prosím-  pohár – malinovky, kakaa, piva, 
koly, mlieka, čaju, minerálky, vody,...

Brigitte, čo si prosíš na pitie?
Brigitte, was möchtest du trinken?

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
mailto:ada.gocova@gmail.com


Ich möchte –einGlas– Limonade/Kakao, 
Bier/Cola/Milch/Tee/Mineralwasser/Wasser/....

Ja si prosím – jednu šálku/fľašu/plechovku/
malinovky, kávy, kakaa, piva, koly, mlieka, 
čaju, minerálky, vody,...

Ich möchte –eineTasse/Flasche/DoseLimonade/ 
Kaffee/ Kakao/ 
Bier/Cola/Milch/Tee/Wasser/Mineralwasser,....

Čo si prosíš na pitie, Brigitte?
Was möchtest du trinken, Brigitte?
Pani Steinová, čo si prosíte na 
pitie?
Frau Stein, was möchten Sie 
trinken?
Čo si prosíte na pitie, 
paniSteinová?
Was möchten Sie trinken, Frau 
Stein?

Dáš si pohárvody?
Trinkst du ein GlasWasser?
Dáš si šálkukávy?
Trinkst du eine TasseKaffee?
Dáte si pohárvody?(vykanie)
Trinken Sie ein GlasWasser?
Dáte si šálkukávy?(vykanie)
Trinken Sie eine TasseKaffee?

Áno, rád.                  Ja, gern.

Nie, ďakujem.Nein, danke.



Vyučovací predmet : Fyzika                                                Vyučujúca : Mgr. Zlata 
Pavlovičová
Triedy: 7.A, 7.B, 7.C,7.D                                                          Úlohy na obdobie : 11.5. – 
15.5.2020

1.  Učivo o skupenských premenách si môžete precvičiť  prostredníctvom  testu pod  názvom  
„Opakovanie premeny skupenstva“, ktorý je uverejnený a  portáli  ALF.

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

2. V učebnici Fyzika pre 7.ročník základnej školy  str.54 -55,nájdete návody na výrobu 

pomôcok, využívaných v meteorológií . Skúste vyrobiť podľa návodu aspoň 3 
z nich, odfotiť a poslať na môj email.

3. Naďalej máte možnosť , ktorí ste ešte tak neurobili,  vypracovať a zdokumentovať 

projekt z minulého týždňa  na tému : „Zostav si zdravý jedálny lístok“. Vo 

vašom projekte by mala byť aspoň približne dodržaná podmienka : maximálny denný 
príjem kalórií pre vašu vekovú kategóriu - 13 000 kJ. V jedálnom lístku je preto 

potrebné uviesť k jednotlivým jedlám ich energetickú hodnotu v kJ a hmotnosť v gramoch. Ak
máte možnosť pošlite foto dokument projektu na môj email: zlatapavlovicova@gmail.com 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com


Matematika (11.5. – 15.5.2020)7. B – Percentá
Na email ixo4all@gmail.com mi zašlite foto vypracovaných príkladov zo zbierky 35/25; 
36/38,39,41  - samoštúdium. 
Ostatné príklady vypracujte do zošita. MÔŽETE MA KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL,
ak potrebujete s niečím pomôcť.
ZOOM (vysvetľovanie a spätná väzba): streda 13.5.2020 o 10:00 (následne dohoda cez 
email). Údaje po vyžiadaní na email. (Teória: napr. nalepiť do zošita, prípadne prepísať. )
Domáca úloha – samoštúdium: zbierka pre 7.ročník
Strana:  35/25 až 28 36/30 až 34, 38,39,41   

Možnosť riešiť navyše príklady z učebnice Matematika pre 7.ročník ZŠ 2.časť, strany 79 až
81.
ALF ÚLOHY!  Pozrite a dokončite si úlohy na Alfovi  (napr. Percentá 1, ...). Môžete si ich 
spustiť viackrát, program Vám Vaše riešenia vyhodnotí.zstribecskato.sk→Program Alf→ kód
školy: zstribecskato  (bez hesla)→výber triedy→meno žiaka (bez hesla)

Základné pojmy:

1. vklad (pôžička) = kapitál (počiatočná istina = základ) = K = 100%

2. ročná úroková miera (počet percent) = p

 3.úrok (percentová časť) = u

4. úrokovacia doba (doba, za ktorú sa počítajú úroky) = t  (roky, mesiace, dni)
Budeme riešiť príklady na jednoduché úrokovanie (úročenie). (Ak nebude napísané 
inak, neberieme poplatky za vedenie účtu, dane štátu,... do úvahy).

Ak riešime príklad na viac ako jeden rok (napr. 2 roky), úroky sa pripisujú z rovnakého 
základu za každý rok (ako keby sa po každom roku úrok posielal na samostatný účet). Ak 
budeme riešiť príklad na viac rokov s pripísaním úroku ku vkladu, treba každý rok riešiť 
samostatne. 
Napr.:
Vklad je 5000€, ročná úroková miera je 6%. Aký úrok získame za dva roky (ak tu zadanie 
skončí, tak A), ak:

A) sa úrok po prvom roku nepripisuje ku vkladu, ale zvlášť na iný účet.
B) sa úrok po prvom roku pripisuje ku vkladu.

A)Po 1. roku: 
100% ....5000€
(vklad)
6%.........x€ (úrok)
x = 5000.6: 100 =
300€
Po 2. roku tiež 300€.
Úrok po dvoch
rokoch je 600€.
Spolu 5600€. 

B)Po 1. roku: 
100% ....5000€ (vklad)
6%.........x€ (úrok)
x = 5000.6: 100 = 300€
Na účte je po 1. roku 
5300€.

B - pokračovanie
Po 2. roku: 
100% ....5300€ (nový vklad – zostatok po 1. 
roku)
6%.........x€ (úrok)
x = 5300.6: 100 = 318€
5300 + 318 = 5618€
Úrok po 2. rokoch je 618€.
Na účte je po 2. roku 5618€.
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Úlohy s časom v mesiacoch:
Jeden rok má 12 mesiacov – pri výpočtoch budú pre nás rovnaké mesiace (rovnako berieme február
aj august).
1rok  je 12 mesiacov.    1 mesiac je  = 1/12 (jedna dvanástina) roka.

m mesiacov......  = m/12(m dvanástin) roka.
Možnosť použiť aj vzorce:

úrok

vklad (pôžička)  

ročná úroková miera 

počet mesiacov 

Napr.: Ročná úroková miera je 6%. Vklad je 4000€. Aký úrok dostaneme po siedmych 
mesiacoch?

Po 1 roku (12 mesiacov)  
100% ........4000€
6% ..........x €
x = 4000.6:100 = 240€

Úlohy s časom v dňoch:
V peňažných ústavoch sa pri výpočte úroku za určitý
počet dní používajú rôzne metódy. Nemecká metóda
(30E/360), ktorú budeme používať, používa 12
rovnakých mesiacov a v každom mesiaci 30 dní. Za
jeden rok to je 360 dní.
Pri urokovaní sa započítava deň, kedy vkladateľ čiastku vložil (dlžník si požičal) 
a nepočíta sa deň vybratia vkladu (deň splatenia dlhu). 

Pre počítanie: 1 rok je 360 dní, 1 deň je  roka, d dní je  = d/360 roka.

Možnosť použiť aj vzorce:   

úrok  

vklad (pôžička)  

ročná úroková miera 

počet dní 

12 mesiacov ..... 240€
7 mesiacov.....  y €
(priama úmernosť)
y = 240.7:12 = 140€
Po siedmych mesiacoch dostaneme úrok 140€.



Napr.: Ročná úroková miera je 8%. Vklad je 2000€. Vložili sme 21.apríla a vybrali 4. augusta v tom 
istom roku. Aký úrok dostaneme?

Vklad 21.4. (dni za apríl: 21, 22,...29,30) 10 dní.
Výber 4. 8. (dni za august: 1,2,3) 3 dni.
Mesiace celé: máj, jún, júl, čiže 3.30dní = 90 dní.
Celkovo 10+3+90 = 103 dní.
Po 1 roku (360 dní)
100%....... 2000€
8%............x €
x = 2000.8:100 = 160€

360dní ..... 160€
103 dní .....  y €
(priama úmernosť)
y = 160.103:360 = 45,78€
Po 103 dňoch dostaneme úrok 45,78€.



Práca pre žiakov – samoštúdium
Kováčik (INF)
Informatika (od 11. mája do 15. mája 2020)
(Doplnkové aktivity nad rámec domáceho vzdelávania – NEPOVINNÉ)

7. ročník (7. A, 7. B, 7. D)
IT FITNESS TEST 2020
Otestuj svoje IT zručnosti v najväčšom IT teste národa.
https://itfitness.sk/sk/



Samoštúdium – anglický jazyk  11.5.-15.5.2020
Mgr. Martina Žáková

Milí siedmaci, v rámci koncoročného hodnotenia vyzývam 
všetkých, aby ste mi každý týždeň posielali na mail podľa 
pokynov prefotené úlohy, ktoré vždy v pondelok zadávam
– je to PODMIENKA ku koncoročnému hodnoteniu!
Následne dostanete spätné hodnotenie na mail.

Do zošita si doplníme:
Predprítomný čas - ZÁPOR:tvoríme pridaním NOT
I havenotdriven a go-kart. /I haven´tdriven a go-kart. = Ja som nejazdil na motokáre.
alebo
He hasnotdriven a go-kart. /He hasn´tdriven a go-kart. = On nejazdil na motokáre.

Predprítomnýčas – OTÁZKA: tvoríme výmenou slovosledu
Haveyou(ever) driven a go-kart? = Jazdil si (niekedy) na motokáre?
alebo   
Has he (ever) driven a go-kart? = Jazdil on (niekedy) na motokáre?

1. úloha z učebnice– PROSÍM ODFOTIŤ zo zošita a POSLAŤ na mail*

str.57/7a – Počúvaj. Vypíš, čo ľudia zažili. (Jeden z dvojice obrázkov naznačuje, čo neodznelo 
na nahrávke.) Označ číslo a písmeno, čo bolo na nahrávke. (napr. 1a  1b)
nahrávka ONLINE: https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?
cc=sk&selLanguage=sk
str.57/7b – Napíš 1 vetu kladnú a 1 zápornú o každej osobe podľa vzoru (začni č. 2): He´sbeen 
on theradio. He hasn´tbeen on TV. (spolu 14 viet)

2. úloha z pracovného zošita – PROSÍM ODFOTIŤ a POSLAŤ na mail*

str. 44 / 3 Doplň have / hasa sloveso v správnom tvare (z cvičenia 3a)
str. 45 / 5 Napíš vety so slovesami v správnom tvare. Použi slovesá z rámčeka. 

3. hodnotený krátky písomný prejav – PROSÍM ODFOTIŤ a POSLAŤ na mail*

Napíš do zošita 10-12 viet pod názvom Ambitions. Postupuj podľa vzoru uč. 56/2. Vopred si 
premysli osobnosť, ktorá je tvojim vzorom, koho obdivuješ (herec, spevák, športovec... 
prípadne niekto z tvojej rodiny). Krátko sa predstav, uveď svoje ambície/čo by si chcel 
dosiahnuť. Spomeň svoju doterajšiu podobnosť záujmov s tou osobou, v čom ste si podobní 
a preto by si sa chcel uberať v živote podobným smerom...Napíš dôvod, prečo je tá osoba 
tvojim vzorom / hrdinom, prečo je úspešná. (použi vety v prítomnom čase, v predprítomnom 
čase, kladné a záporné, alebo aj minulom čase, podľa potreby)
ONLINE hodina ZOOM, najbližší termín: 13.5. v stredu o 13:00 hod. (dobrovoľná)
Kto ešte nemá program nainštalovaný, skúste návod na inštaláciu pre žiaka: 
https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k
*martinazakova.m@gmail.com
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Anglický jazyk
Vyučujúca- PaedDr. Anna Godálová

Zápis do zošita
Predprítomný čas
osoba + have / has + príčastie
I + have + driven a car
he + has + gone home 
Otázka -Has he  gone home ?
Have you driven a car ?
Zápor I haven t  driven a car.
Učebnica -str.57 /7b  napíš aj kladnú aj  zápornú vetu 
PZ -47 /3 doplň
       45 /5 doplň sloveso z rámčeka
Do zošita napíš  o svojom vzore . Postupuj podľa učebnice str.65 /2



Geografia- 11.5.2020-15.5.2020

DÁNSKO: hl.m.- Kodaň 
- kráľovstvo, člen EÚ, dánska koruna 
- patrí mu ostrov Grónsko a Faerské ostrovy ( rybolov, chov oviec) 
- nížinatý povrch
 - Poľnohosp. : vyspelé , prevláda ŽV ( mlieko, mliečne výrobky, mäso, pivo) 
- výroba poľnohosp. strojov a hnojív
 - ťažba - ZP ( Severné more), výroba elektrickej energie , 10% veterné elektr.
 - stavebnica Lego, veľmoc v bedmintone, objaviteľ Bering, Malá morská panna v Kodani, cyklisti 
 
 ISLAND: hl.m. -  Reykjavik 
- ostrovný štát, sopečného pôvodu ( činná sopka Hekla)
 - krajina ľadovcov a gejzírov ( geotermálna energia - na vykurovanie bytov, skleníkov...) 
- povrch hornatý - ľadovce, tundra, lúky a pasienky
 - podnebie - oceánske, vplyv Golfkého prúdu 
 - najredšie osídlená krajina Európy
 - more = veľký hosp. význam = rybolov 
- doprava = lodná a cestná , nemá železnice, letecká 
 
 NÓRSKO: hl.m.  - Oslo 
- členité pobrežie = fjordy 
- blízko pol. kružnice = polárny deň a noc 
- najvyšší vrch Škandinávskych vrchov = GALDHOPIGGEN ( 2469 m) 
- význam = rybolov, vodná doprava
 - ťažba  ropy a ZP = Severné more 
- hydroelektrárne - prudké rieky - využíva aj priemysel 
- priemysel = hutnícky ( železo, meď, hliník, zinok), stavba lodí,  
- prevláda ŽV ( chov HD, oviec, líšky, soby, norky)
 - mestá pri pobreží ( Bergen, Trondhaim) - turistika, lyžiarska veľmoc, Roald Amundsen, cesta 
Trolov....   

Zopakujme si!

(Správne odpovede mi prosím pošlite na môj mail johankafabova@gmail.com  , poprosím aj vaše
spracované štáty, ktoré ste si vyberali na začiatku školského roka, ďakujem! )

1.   Doplň: Štáty Severnej Európy sa rozprestierajú na ...................................... 

a ........................................ polostrove. Najväčší ostrov tejto oblasti je ................................. 

Podnebie je v západnej časti ovplyvnené teplým................................... Nachádza sa tu  

mnoho jazier, medzi  najväčšie patria .......................... a............................. Rieky tu majú 

dostatok vody a slúžia na výrobu ....................................... Väčšina územia je 

pokrytá ............................. lesmi, ktoré sa  nazývajú aj ...............................
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2.  K charakteristike dopíš štát:

Hans Christian Andersten, Legoland, nížiny, veľa 
elektrární........................................................

Nie je v EÚ, čisté životné prostredie, Špicbergy- ..........................
Krajina tisícich jazier, sauny a hokeja - .........................................
Krajina sopiek, gejzírov, termálnych vôd – ...................................



Dejepis

Projekt Matej Bel – zdroje učebnica str. 96-97, informačné technológie

Čo by nemalo v projekte chýbať?

Doba v ktorej žil a jeho pôvod, životné pôsobenie – čím sa profesne zaoberal,  ako a kde

pôsobil, čím prispel do oblasti školstva, o ktoré vedné odbory sa zaujímal, v čom sa presadil,

základné diela, vydávanie novín, celkové hodnotenie jeho osobnosti, ako ho prezývali

Vypracovanie projektu do konca mája, odfotiť a poslať na mail gejza.sitkey@gmail.com

Technická výchova

Učivo – Profesie, pracovné príležitosti v regióne, stručný zápis do zošita

Čo je najdôležitejšie pri výbere profesie /zamestnania/ pre každého človeka a aké sú možnosti

zamestnania v našom regióne?
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