
Slovenský jazyk    - 7.B       Vyučujúci :    Mgr. Janka Chvojková

Týždenný plán od 16.03.2020 do 20.03.2020 samoštúdium žiakov. 

- Učebnica11 Slovenský jazyk str. 60- dokončiť úlohu str.60/1 vypísať podstatné 

mená,prídavné mená,slovesá a určiť gramatické kategórie.

- Vytvoriť opis pracovnej činnosti / opis pracovného postupu- mali sme recept, teraz 

vytvorenie produktu- vtáčia búdka, ušitie nejakého výrobku …

-str. 62+63- Spojky, spraviť cvičenia, do zošita napísať poučku zo strany 63.

- str. 86 cv. 34

Literatúra             -7.B           Vyučujúci :    Mgr. Janka Chvojková

Western- str. 123 napísať do zošita poučku

- str. 119 Karl May- Šľachetnosť Old Shatterhana- prečítať+rozbor diela( autor, názov, 

literárny druh…, tak ako robievame na hodinách )

- str. 124 Liselotte Welskopfová- Henrichová- Synovia veľkej medvedice- prečítať+rozbor 

diela

tip* pre lepšiu predstavu obdobia Westernu – piatok 20.3. program Dajto 20:15 Winnetou 

2.  



Vyučujúci: Mgr. Dominika Jamborová     Predmet :  Občianska náuka

 Extrémizmus

Je konanie a prejavy vychádzajúce z postojov krajne vyhrotenej, demokratickému systému

nepriateľskej ideológie. Útočí na systém základných práv a slobôd garantovaný ústavou a

medzinárodnými ľudsko-právnymi dokumentmi.

Znaky extrémistov:

 vo svojom okolí vidia mnoho nepriateľov

 sú presvedčení o boji o prežitie, v ktorom silnejší druh víťazí 

 násilie považujú za normálne riešenie konfliktov

 v dôsledku frustrácie pociťujú veľký hnev

 snažia sa zapadnúť do skupiny, ktorá im dáva pocit ochrany a moci, a preto sa cítia

byť silnejší 

 vyhľadávajú konflikty a mnohokrát ani nemajú dôvod, potrebujú si vyventilovať svoj

hnev, a preto útočia na nevinných ľudí 

Na Slovensku je trestné prejavovanie sympatií k hnutiam potláčajúcim práva a slobody

občanov, je trestná ich propagácia a podpora akýmkoľvek spôsobom: slovami, nosením

symbolov, šírením informácií.

Páchatelia môžu byť odsúdení odňatím slobody až na 8 rokov.

Úloha : 

Pomocou slovníka cudzích slov vysvetlite nasledujúce pojmy: 

diskriminácia, intolerancia, xenofóbia,  rasizmus, antisemitizmus, anarchia 



Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová

Predmet:          Nemecký jazyk

Trieda: 5.A, 7.B, 7.C, 7.D

 MODUL  2/ LEKTION 1  

Nová slovná zásoba k téme WOHNEN – BÝVANIE  (Príloha č. 1,2)

Žiaci si postupne naštudujú slovnú zásobu. Nemusia všetky slová, ale tie, ktoré budú 

považovať za najdôležitejšie.  

1. Poznámky do zošita 

M2/L1Das Haus von Familie Weigel  

Určitý, neurčitý člen a osobné zámeno.

Určitý člen Neurčitý člen zápor Osobné zámeno
Der ein kein er
Ten nejaký žiadny on
Die eine keine sie
tá Nejaká žiadna ona
Das ein kein es
to nejaké žiadne ono

To znamená, 

že ak je člen slovíčka DER GARTEN– Nemci majú  ten záhrada a my to musíme 

rešpektovať!!!  

Vtedy používame  - nejaký – ein, žiadny – kein, on- er – podľa tabuľky!!!

že ak je člen slovíčka DIE KŰCHE – Nemci majú tá kuchyňa  a my to musíme 

rešpektovať!!! 

 Vtedy používame  - nejaká – eine, žiadna – keine, ona- sie – podľa tabuľky!!!

že ak je člen slovíčka DAS KINDERZIMMER – Nemci majú to izba a my to musíme 

rešpektovať!!!  Vtedy používame  - nejaké – ein, žiadne – kein, ono- es – podľa 

tabuľky!!!



2. Práca s učebnicou
- prečítať si v učebnici s. 44, 45, (samozrejmosťou je práca so slovníkom, alebo 

slovnou zásobou k téme v učebnici – nájdete ju v pracovnom zošite na strane  52-

54).
- do zošita napísať, čo patrí k sebe 45/3,
- napísať si min. 4 otázky a odpovede podľa textu pri obrázkoch, napr.

 Wie ist die Küche?
 Die Küche ist klein, aber praktisch.  – Sie ist klein, aber praktisch. 
3. Pracovný zošit

Strana 29/1,2 a s. 30/3
4. Video https://www.youtube.com/watch?v=nl7qa4ewjNQ

Pozrieť si aj viackrát. Lepšie je naštudovať si predtým slovnú zásobu.

 Poznámky do zošita

MöBEL. NÁBYTOK.
WAS IST DAS? ČO JE TO?

Das ist ein Tisch. To je nejaký stôl.
 Er ist neu. On je nový.

Takto si napíšte do zošita min. 5 príkladov z učebnice na strane 46, 47. Niečo podobné

je aj cvičenie 47/8
 Pracovný zošit strana 30/4
 Video  https://www.youtube.com/watch?v=Rm5v_L3oTeM

https://www.youtube.com/watch?v=fH56xH2mA5c
https://www.youtube.com/watch?v=RV7wdAFR5N0

Odporúčam pozrieť si videá a nahlas opakovať slovíčka, učenie pôjde samo 

Príloha 1

WOHNEN Bývanie

      SLOVESÁ – VERBEN

1. Wohnen bývať
2. Kaufen  predať
3. Verkaufen predať
4. Verdienen zarobiť
5. Suchen hľadať
6. Finden nájsť
7. Ausziehen odsťahovať sa
8. Einziehen nasťahovať sa

9. Unterbringen ubytovať
10.Einrichten zariadiť
11. Vermieten prenajať
12.Mieten sich prenajať si
13.Klingeln zvoniť
14.Tapezieren tapetovať
15.Renovieren renovovať
16.Ausmessen vymerať

https://www.youtube.com/watch?v=RV7wdAFR5N0
https://www.youtube.com/watch?v=fH56xH2mA5c
https://www.youtube.com/watch?v=Rm5v_L3oTeM
https://www.youtube.com/watch?v=nl7qa4ewjNQ


PRÍDAVNÉ MENÁ – ADJEKTIVE
17.Hell svetlý
18.Dunkel tmavý
19.Praktisch praktický
20.Gemütlich útulný
21.Nützlich užitočný
22.Klein malý
23.Gross veľký

DER
24.Stadtteil mestská časť
25.Abstellraum sklad
26.Hobbyraum hobby miestnosť
27.Wohnblock panelák
28.Mieter nájomník
29.Nachbar sused
30.Keller pivnica
31.Dachboden podkrovie
32.Balkon balkón
33.Zweite Stock druhé poschodie
34.Briefkasten schránka
35.Zaun plot
36.Flur chodba
37.Bewohner obyvateľ
38.Garten záhrada
39.Hausmeister domovník
40.Aufzug výťah
41.Lift výťah
42.Gast hosť
43.Besuch návšteva
44.Strom energia
45.Quadratmeter  m2
46.Haushalt domácnosť
47.Bau stavba
48. Innenhof vnútorný dvor

DIE
49.Wohnung byt
50.Möbel nábytok
51.Klingel zvonček
52.Veranda veranda
53.Mauer múr
54.Küche kuchyňa

55.Haustür vchodové dvere
56.Wohnungsanzeige inzerát o bývaní
57.Garage garáž
58.Terrasse terasa
59.Treppe schodisko
60.Nachbarin suseda
61.Villa vila
62.Aussicht výhľad
63.Lage poloha
64.Toilette toaleta
65.Heizung kúrenie
66.Speisekammer špajza
67.Einrichtung zariadenie
68.Diele predsieň
69. Immobilien nehnuteľnosti
70.Siedlung sídlisko

DAS
71.Haus dom
72.Erdgeschoß prízemie
73.Schlafzimmer spálňa
74.Viertel mestská štvrť
75.Wohnzimmer obývačka
76.Kinderzimmer detská izba
77.Arbeitszimmer pracovňa
78.Badezimmer kúpeľňa
79.Bad kúpeľňa
80.Gas plyn
81.Esszimmer jedáleň
82.Untergeschoß suterén
83.Wohnen bývanie
84.Dach strecha
85.Reihenhaus radová zástavba
86.Doppelhaus dvojdom
87.Klo záchod
88.Gästezimmer hosťovská 

izba
89.Wasser voda
90.Gebäude budova
91.Hochhaus výškový dom
92.WC WC

Príloha č. 2

MöBEL - NÁBYTOK

DER



1. Tisch Stôl
2. Nachttisch Nočný stolík
3. Stuhl Stolička
4. Teppich Koberec
5. Schrank Skriňa
6. Kamin Kozub
7. Kerzenständer Svietnik
8. Vorhang Záves
9. Sessel Kreslo
10. Bücherschrank Polica na 

knihy
11. Hocker Malá 

stolička (bez

operadla)
12. Ascher Popolník
13. Boden Podlaha
14. Kühlschrank Chladnička
15. Herd Sporák
16. Topf Hrniec
17. Blumentopf Kvetináč
18. Spiegel Zrkadlo
19. Briefkasten Poštová 

schránka
20. Spion Priezor - 

kukátko

DAS
21. Sofa Pohovka
22. Regal Regál
23. Bett Posteľ
24. Einzelbett Jednoposteľ
25. Doppelbett Dvojposteľ
26. Etagenbett Poschodová

posteľ
27. Bild Obraz
28. Poster Plagát
29. Radio Rádio
30. Fenster Okno
31. Rollo Roleta
32. Kissen Vankúš
33. Klopapier WC papier
34. Toilettenpapier WC papier
35. Waschpulver Prací prášok
36. Bügelbrett Doska na 

žehlenie



37. Telefon Telefón
38. Handtuch Uterák
39. Waschbecken Umývadlo

DIE

40. Schublade šuplík
41. Matratze Matrac
42. Hängematte Hojdacia 

sieť
43. Lampe Lampa
44. Tischlampe Stolná 

lampa
45. Stehlampe Stojatá 

lampa
46. Nachttischlam

pe

Nočná 

lampa
47. Wandlampe Nástenná 

lampa
48. Hängelampe Luster
49. Wand Stena
50. Säule Stĺp
51. Decke Strop, deka 
52. Vase Váza
53. Blume Kvet
54. Tapete Tapeta
55. Steckdose El. Zásuvka
56. Kommode Komoda
57. Waschmaschi

ne

Práčka

58. Nähmaschine Šijací stroj
59. Dusche Sprcha
60. Waage Váha
61. Tür Dvere
62. Matte Rohožka
63. Stufe Schod
64. Treppe Schod
65. Pflanze Rastlina
66. Garderobe Šatňa
67. Leuchte svetlo



Vyučujúci :  Mgr. Adriana Gočová      Predmet:  Nemecký jazyk

Týždenný plán z nem. jazyka  pre 7.ročník od 16.3. do 20.3. 2020 

Kniha: str.44,45 čítať pod obrázkami text, pozor na správne prečítanie !

Pracovný zošit :slovíčka str.52 – lekcia 1 od čísla 44 až po 47 /das Haus až po die 

Suppe/

                                                          - naučiť sa naspamäť, aj písať

                                                          - str.29 , cvičenie 1,2

                                                          - str.30 , cvičenie 3,4

Online cvičenia klett –lekcia 5 Das Haus von Familie Weigel



Vyučujúci :   Mgr. Ivan Kopčan      Predmet :Matematika 

(týždeň 16. – 20. 3.2020)

7. B – Kváder a kocka, ich povrch a objem

Cez portál ALF

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

meno žiaka (bez hesla)

Komunikácia s rodičmi a žiakmi bude realizovaná cez 

https://zstribecskato.edupage.org/.

Zbierka pre 7.ročník

Premena jednotiek

Strana 57 - riešiť i zvyšné neriešené príklady.

Možnosť riešiť príklady z učebnice Matematika pre 7.ročník ZŠ 2.časť, strany 51,52,58 

až 61.

Zbierka pre 7.ročník

Objem a povrch kvádra a kocky

58/2 – 5 (použiť pomôcku: siete kocky) 

59/8, 9,13, 15 

60/16 až 21; 60/24, 25, 27

Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady.

Možnosť riešiť príklady z učebnice Matematika pre 7.ročník ZŠ 2.časť, strany 18 a 19, 

44 až 46.

Matematika (týždeň 23. – 27. 3.2020)

7. B – Kváder a kocka, ich povrch a objem

Cez portál ALF

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

meno žiaka (bez hesla)

Zbierka pre 7.ročník

Objem a povrch kvádra a kocky

61/29, 30, 32, 34, 36, 37

https://zstribecskato.edupage.org/


62/38, 39, 42, 43, 45, 46, 47

63/50, 51, 54, 55, 57, 58, 59

 Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady.

Možnosť riešiť príklady z učebnice Matematika pre 7.ročník ZŠ 2.časť, strany 44 až 46 

a 55 až 57.

Práca pre žiakov – samoštúdium žiakov

Vyučujúci :  Kováčik      Predmet : INF

Informatika (od 16. marca do 20. marca 2020)

Práca pre žiakov – samoštúdium žiakov

7. ročník (7. A, 7. B, 7. D)

Test cez portál ALF

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

meno žiaka (bez hesla)

Test: Excel

Vyučujúci :  Paedr. Ladislav Vozár                                 Predmet :  Tech.

1.  Bytová inštalácia 

2.  Hospodárenie el. energiou



Predmet :  Chémia 7. Ročník       Vyučujúca:   Mgr. Jana Kacinová

(samoštúdium 16.03- 20.03. 2020)  

Chemické reakcie

ÚLOHA 1 Prečítaj si priebeh chemickej reakcie, zapíš reaktanty a produkty tejto reakcie. 

Zapíš chemickú reakciu schémou. Ak je to chemické zlučovanie alebo chemický 

rozklad (nemusí to byť), tak to zapíš do typu chemickej reakcie:

1 ) Vo vápenke vzniká z vápenca pálené vápno a oxid uhličitý:

a) Reaktanty:
b) Produkty: 
c) Schéma chemickej reakcie:
d) Typ chemickej reakcie:

2)  V ceste pri pečení vzniká zo sódy bikarbóny oxid uhličitý, voda 

a uhličitan sodný:

      a)  Reaktanty:
b)   Produkty: 
c)   Schéma chemickej reakcie:

      d)  Typ chemickej reakcie:

3)  Zohrievaním železa  so sírou vzniká sulfid železnatý

      a)  Reaktanty:
 b)  Produkty: 
 c)  Schéma chemickej reakcie:
 d)  Typ chemickej reakcie:

4)  Pomocou elektrického prúdu vzniká z vody kyslík a vodík.

       a)  Reaktanty:
  b)  Produkty: 
  c)  Schéma chemickej reakcie:
  d)  Typ chemickej reakcie:

      5)  Z peroxidu vodíka vzniká voda a kyslík :

        a)  Reaktanty:
        b)  Produkty: 

   c)  Schéma chemickej reakcie:
   d)  Typ chemickej reakcie:

6)  Zahrievaním hypermangánu vzniká manganan draselný, oxid 

manganičitý a kyslík:



         a)  Reaktanty:
  b)  Produkty: 
  c)  Schéma chemickej reakcie:
  d)  Typ chemickej reakcie:

     7)  Zahrievaním uhličitanu meďnatého vznikol oxid uhličitý a oxid 

meďnatý:

       a)  Reaktanty:
       b)  Produkty: 

  c)  Schéma chemickej reakcie:
       d)  Typ chemickej reakcie:

8)  Zmiešaním roztoku modrej skalice a sódy vzniká uhličitan meďnatý a 

síran sodný:

        a)  Reaktanty:
   b)  Produkty: 
   c)  Schéma chemickej reakcie:
   d)  Typ chemickej reakcie:

9)  Reakciou železa a roztoku modrej skalice vzniká meď a síran železnatý:

         a)  Reaktanty:
    b)  Produkty: 
    c)  Schéma chemickej reakcie:
    d)  Typ chemickej reakcie:

    10)  Vinári pália síru, aby vznikol oxid siričitý:

         a)  Reaktanty:
    b)  Produkty: 
    c)  Schéma chemickej reakcie:
    d)  Typ chemickej reakcie:

    11)  Metán (hlavná zložka zemného plynu) zhorí na oxid uhličitý a vodu:

         a)  Reaktanty:
    b)  Produkty: 
    c)  Schéma chemickej reakcie:
    d)  Typ chemickej reakcie:

ÚLOHA 2  Pracovný zošit str. 40-41 Zákon zachovania hmotnosti

- Vyplniť všetky cvičenia, uskutočniť praktickú úlohu, vyhľadať na internete informácie 

o Lomonosovi a     Lavoisierovi
Pracovný zošit str. 42-43
Vypracovať všetky cvičenia, môžete si pomôcť učebnicou



Vyučovací predmet : Fyzika 

Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová

Triedy: 7.A, 7.B, 7.C,7.D

Úlohy na obdobie : 16.3.2020 -20.3.2020

Vyriešiť písomne do zošita z učebnice -Fyzika pre 7.ročník základnej školy  (A4) – 

str.88 /“ÚLOHA“

str. 89/ 1., 2., 3.úloha

Mgr. Johana Fabová     Predmet:   GEG



BIOLÓGIA 7 ROČNÍK (samoštúdium 16.3-20.3.2020)

ÚLOHA 1 Poznámky do zošita

SRDCE

 - dutý svalový orgán uložený v hrudníkovej dutine medzi pľúcami ,vo väzivovom vaku - 

osrdcovníku
 - hmotnosť cca 300 gramov, veľké ako päsť.

 Stavba:
 - 4 časti: pravá a ľavá predsieň(PP a ĽP), pravá a ľavá komora(PK A ĽK)
 - medzi predsieňami a komorami sú cípovité chlopne (medzi PP a PK trojcípa, medzi 

ĽK a ĽP dvojcípa), ktoré zabraňujú spätnému toku krvi,
 - medzi komorou a hlavnými tepnami sú polmesiačikovité chlopne,
 - výživu srdca zabezpečujú vencovité (koronárne) cievy, srdcovnica (aorta)- 

najväčšia krvná tepna(odvádza okysličenú krv z ľavej komory do celého tela), 

pľúcnica (odvádza odkysličenú krv z pravej komory do pľúc) 
 Činnosť srdca:
 2 fázy: systola (zmrštenie, stiahnutie) – krv sa zo srdca vytláča
 diastola (ochabnutie, uvoľnenie) - srdce sa plní krvou
 - vonkajším prejavom činnosti srdca je tep (pulz) – optimálny 60 úderov za minútu.



 Sila, akou krv pôsobí na steny ciev, sa  nazýva  krvný tlak – optimálny 120/80 torr, 

meria sa tlakomerom.

ÚLOHA 2 

Učebnica Biológie str. 82/obr. 212 – Vedieť popísať

stavbu srdca

ÚLOHA 3 Poznámky do zošita

KRVNÝ OBEH



2 typy krvného obehu:

A. malý (pľúcny) krvný obeh medzi srdcom a pľúcami

z PK → pľúcnicou odkysličená krv do pľúc →z pľúc okysličená krv pľúcnymi žilami do ĽP

B. veľký (telový) krvný obeh medzi srdcom a celým telom

okysličená krv z ĽK → srdcovnicou (aortou) do celého tela → odkysličená krv hornou a

dolnou dutou žilou do PP

ÚLOHA 4 Učebnica str. 83/obr. 213  Malý a veľký krvný obeh – vedieť popísať podľa 

obrázka



ANJ- 7.B skupina p.uč. Mgr. Žáková

1. úlohy z učebnice:

písomne do zošita spracovať text The Tailor of Swaffham (rozsah: 12

viet, 90-100 slov vrátane členov)

str. 49/4a NEURČITÉ ZÁMENÁ vypísať a preložiť do zošita vo forme tabuľky (viď PZ str. 

72)

str. 49/4b doplniť do viet

str. 49/5 odpovedať na otázky (nácvik použitia neurčitých zámien)

str. 52 The Big Apple - New York, prečítať text, písomne vypracovať otázky 52/3

 

2. úlohy z pracovného zošita:

str. 38/3 (neurčité zámená)

str. 38/4 (neurčité zámená)

slovíčka 4 A, B, C, D

ANJ- 7.B skupina p.uč. PaedDr.Godálová

Precitať text o New Yorku, vybrať základné údaje, minimálne 10 viet a pokračovať 

pracovným zošitom.



Práca pre žiakov – samoštúdium.

Vyučujúci  :   Mgr. Erik Zmetek          Predmet :     NBV

Náboženstvo: 2A/2D, 4D, 4B, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 7A/B/C/D, 8D, 9A/C

Keďže nechcem  žiakov zavaliť prehnaným množstvom teórie, preto v tomto čase odporúčam 

krátku modlitbu, ktorú sa modlili ľudia v 18. storočí pre odvrátenie moru. Žiaci sa môžu pripojiť

k výzve otca biskupa Viliama Judáka a spoločne sa doma s rodinou  pomodliť.



Samoštúdium  RUJ   (16.3. – 20.3. 2020)

Trieda:  7.B 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková

Tematický celok : Nákupy a služby 

Téma: V obchode ( lekcia 8)

Nácvik písmen: Ё, ё / Ю, ю, /  Й, й

Písmeno  Ё je vždy prízvučné. Samohlásky я, е, ё, ю na začiatku slova čítame s 

( j). 

ёлка  ( jólka)

юбка (júbka)

яблоко ( jáblako)

éдем  ( jédem)

Spoluhlásky pred я, е, ё, ю, и čítame mäkko, samohlásky bez (j) ako a, e. o, u, i.

Катя, тётя, дети, брюки.

Písmeno j  Й, й  na začiatku slova sa vyskytuje iba v slovách cudzieho pôvodu ako 

napr. иод, йогурт, Нью-Йорк . 

V prídavných menách :  высокий, низкий, новый, старый, старинный, 

современный...

V privlastňovacích zámenách:  мой, твой ...

Zámená : jeho  -  его  =  čítame (jivó) 

                jej- её = čítame ( jijó)

1. Práca s textom В универмаге  ( učebnica RJ str. 28)
- Čítať plynulo text, dbať na správnu výslovnosť a intonáciu  ( na vyučovaní sme 

ho už  čítali)
- Rozumieť  jeho obsahu, vedieť ho preložiť 
- Slovná zásoba učebnica str. 110/ Lekcia 8 ( pozri  SZ v zakladačoch, ktorú 

každý dostal)

2. Do zošita napísať väzbu slovesa:   Ja mám = У меня есть ( U miňá jesť)



У меня есть - ja mám   + nasleduje podstatné meno, ktoré môže byť rozvité 

prídavným menom 
У тебя есть – ty máš
У него есть – on má 
У неё есть – ona má 
У нас есть  - my máme 
У вас есть  - vy máte 
У них есть  - oni majú 
Napríklad : У меня старый автомобиль.  – Mám staré auto. 
                    У тебя новый компютерь. – Máš nový počítač. 
                    
3. Urobiť prepis textu z učebnice , str. 31 ( modrý písaný text)  do zošitov.
4. Z pracovného zošita urobiť všetky chýbajúce cvičenia z lekcie 8,  t.j. 

Str. 29 / cvičenia 1, 2 
Str. 30/ cvičenia 3, 4
Str. 31 / cvičenia 5, 6, 7
Str. 32/ cvičenia 8, 9 
Zhrnutie lekcie – Opakovanie str. 33/ cvičenia 1, 2

5. Vypracovať  priložený pracovný list L7 – L8
( pomôcky k PL  nové  slovká :  сумка -  kabelka , рубашка -   košeľa , носки

– ponožky)

6. Prezentácia  ( lekcia 8) – pozrieť
7. RJ  7   Pracovný list z ruského jazyka ( L7 –L 8 )   

     

А/ Doplň  chýbajúce písmeno.  

река Дуна.......,  новый  учен.....к, фа.....рика,  пен.....л, вы......окий  дом, 

старинны...... замок, красна.....  майка,  бл.....зка, муз.....й,  рус.....кий  язык, 

п.....жалуйста,  ч.....рный  кот,   с.....бака, парл.....мент,  бр.....ки, мол.....ко, д..... 

ска,  зда......ие,  м......со.

Б/ Prelož vety.

1. У папы старая 

машина.      ......................................................................................................
2. У меня новые 

носки.     ............................................................................................................
3. У Бориса зелёная 

рубашка.    ...................................................................................................



4. У бабушки новая 

сумка.     ........................................................................................................
5. Братислава - столица 

Словакии .     ..........................................................................................

В/ Ovládaš slovnú zásobu?  Priraď k číslici správne písmeno.

1.газета- ...................     a/ obchodný dom

2.город- .......................    b/ dnes 

3.брюки-.......................    c/ smrek

4.универмаг- ..................   d/noviny

5.рубашка- ......................  e/ kúpiť

6.деньги-........................    f/červený 

7.ёлка-............................   g/nohavice

8.купить- .......................  h/ peniaze

9.сегодня-...................     i/ košeľa     

10. красный................    j/mesto

Г/ Usporiadaj repliky dialógu (rozhovoru), očísluj poradie (1. – 4.) .

- Нет, не куплю. Недавно я тебе купила юлу, сегодня блузку.   ...............
- Какая красивая кукла!   .................. 
- Куклу мы тебе купим в другой раз.   ................
- Мама, купи мне её.     ..................

Д/ Prepíš text:  Мама и дети в универмаге. Там они покупают брюки, ботинки,  

носки, мясо, молоко и 

                              масло.   Папа купил новый автомобиль.     

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................……………….
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