
Samoštúdium od 20.4.2020 do 24.4.2020
Predmet- SJL
Vyučujúca- Mgr. Janka Chvojková

SJ
Učebnica str. 68+69+70

Nezabudnite si napísať poučky zo strany 69+70
Str. 87/38, 39,40

Zopakujte si vetné členy podmet+prísudok.

Str. 86/36, 87/37

LIT

Opakovanie tematického celku Dobrodružná literatúra

1.  Definuj

     a) detektívku 

- ....................................................................................................................................................

...      

     b) robinsonádu 

- ....................................................................................................................................................

...

     c) dobrodružnú literatúru 

- ....................................................................................................................................................

    d)  western 

- ....................................................................................................................................................

.. 

 2  Vysvetli

       a) človek človeku vlkom 

- .................................................................................................................................................

       b) divočina je divočina a matka je matka 

- ........................................................................................................................

       c) zdalo sa, že títo mládenci sú predurčení byť rivalmi 

- .................................................................................................



       d) pred nami sa odohrávala ozajstná dráma 

- ...................................................................................................................

       e) vykopali vojnovú sekeru 

- ...........................................................................................................................................

3. Pomenuj umelecké jazykové prostriedky

       a) vábila ho, ako svieca vábi nočnú moru –

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

       b) život ho neustále hnal k svetelnej stene 

- ...........................................................................

       c) nekonečne krásny úsmev 

- .................................................................................................

4  Doplň tabuľku

Názov diela Autor Literárny druh Literárny
žáner 

Na ten obraz nikdy nezabudnem
 

Gill Harveyová

Dievčatko z Krajiny Drakov

Thomas Brezina

Daniel Defoe

Jack London

Rick Riordan

Scott O`Dell

Rudyard Kipling

5. Áno či nie?
      a) dôležitým kompozičným prostriedkom výstavby prozaického textu je pásmo rozprávača  a pásmo postáv - 
      b) v rozprávacom postupe autor využíva slovesá v minulom čase - 
      c) personifikácia je opodstatnená iba v bájke –
       d) vo fantasy literatúre téma, dej, prostredie i hlavné postavy sú fikciou autora - 
       e) na odhalení kriminalistu sa podieľa kriminálnik – 



       f) na vytvorení napätia v diele sa podieľa aj kontrast kladných a záporných postáv - 
    

6. Oprav a napíš správne tvrdenie
      a) za otca fantasy literatúry sa považuje J. R. R. Tolkien, ktorý svojou knihou Pán 
prsteňov vytvoril nový žáner populárnej  literatúry – fantasy literatúru 
- ......................................................
      b) na vytváranie dramatickej situácie autor diela využíva monológ, ktorý dej posúva 
dopredu - ............................................................
     c) Dobrodružná literatúra sa nezaraďuje medzi tzv. zábavnú alebo oddychovú literatúru 
- .....................................................................

 
Tento týždeň prechádzame aj na nový tematický celok- drámu. 

Str. 155- napísať poučky

Rozhlasová hra – Jana Bodnárová- Starec a počítačový chlapec str. 140-145

Prečítať a spraviť literárny rozbor do zošita.

Prajem Vám pekný týždeň.
Veľa zdravia Vám i celej rodine prajem.



Týždenný plán z nem. jazyka pre 7.B od 20.4. do 24.4.2020
Vyučujúca- Mgr. Adriana Gočová
Kniha :str.50 cv.15. Cvičenie neprepisuj do zošita. Doplň len vhodné prídavné mená do viet. 
Označ vety len číslom, ako je naznačené v knihe.
Kniha: str.50 cv.16 - písomne do zošita 
            str.50 cv.17  - ústne
            str.50 cv.18,19 – písomne
Svoje práce na tému moja izba , mi pošlite na : ada.gocova@gmail.com
Na EDUPEGE máte oznam. Ak máte záujem ,tak sa mi ozvite! Ahojte!

SAMOŠTÚDIUM
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová
Predmet: Nemecký jazyk
Trieda: 5.A, 7.B, 7.C, 7.D
Termín: od 20.4.2020 – 24.4.2020

Milí moji, 
dlhšie sme sa nepočuli a ja sa už na Vás veľmi teším!! Spojím sa s Vami na ZOOMe v utorok okolo 12.00-
13.00 (ešte Vám dám presne vedieť prostredníctvom skupiny). Vzhľadom k tomu, že si  potrebujem urobiť
aj kontrolu, kto pracuje a kto nie, poprosím Vás (ak je to možné), pošlite mi odfotené zošity, pracovné listy
a prípadne iné veci, ktoré ste robili, aby som vedela, ako sa komu z vás darí. Poprosím Vás tiež, aby ste sami
ohodnotili svoju prácu, či robíte a ako to zvládate.
Ak si neviete poradiť, odpovedzte na tieto otázky:

1. Mám prístup k zadanému učivu?
2. Mám dostatok času na štúdium?
3. Koľko úloh sa mi podarilo splniť?
4. Ako hodnotím svoj výkon? Robím všetko pre to, aby som splnil/a zadania?
5. Čo som urobil/a navyše? Splnil/a som aj dobrovoľné zadanie?
6. Čo sa mi páčilo/nepáčilo na zadaniach, materiáloch, spôsobe vyučovania a pod.

Všetko prosím poslať na:  mikulova.annamarie@gmail.com
Vopred ďakujem a prajem Vám krásny slnečný týždeň  vaša DeutschlehrerinAnnamarie

1. MODUL  2/ LEKTION 1 Téma WOHNEN – BÝVANIE

Opakujte  si  aj  naďalej  slovnú  zásobu a gramatiku,  ktorú  som poskytla  počas  minulých
týždňov.
V utorok sa opäť spájame prostredníctvom aplikácie ZOOM, kde budeme spoločne pracovať
na nasledujúcich zadaniach. Link Vám zašlem prostredníctvom našej skupiny, prípadne ma
kontaktujte na novej mejlovej adrese  mikulova.annamarie@gmail.com

1. Práca s učebnicou /cvičeniaprosímvypracujte do zošitov/

Leseverstehen
S. 76/8Annette beschreibt ihr Zimmer.

1/ Lies den Text. Prečítaj si text.
Beantworte diese Fragen mit dem ganzen Satz– schriftlich:/
Odpovedzcelouvetou  na tietootázky – písomne:

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


1. Hat Annette ihr eigenes Zimmer?
2. Was hat Annette im Zimmer?
3. Was macht Annette im Zimmer?
4. Ist das Zimmer  groß? 

Samoštúdium 

Predmet- ANJ

Vyučujúca- PaedDr. Anna Godálová

Opakovanie 4. lekcie 

PROSÍM o spätnú väzbu (ak by to bolo možné) formou nafotenia 1 strany zo zošita (ukážka práce 
žiaka, rukou písané cvičenia) a 1 strany z pracovného zošita za uvedené obdobie.

Zasielanie je možné na mail: ata.vitalis@gmail.com 

VOPRED VEĽMI PEKNE ĎAKUJEM!!!

Úlohy z učebnice (všetko píšeme do zošita):

str.54/1a  Doplň dialóg, použi a / an / the (ľudia sa nachádzajú na stanici)

str.54/1b Utvor 2 nové dialógy (vyber si z 1-4 možností len dve)

str.54/2 Doplň určitý člen „the“, kde je to potrebné (môže byť aj možnosť bez člena)

str. 54/3 Doplň neurčité zámená 

str. 54/4 Pospájaj obrázky s predložkami

str.54/5 Daj do správneho poradia, potom si vypočuj nahrávku

https://elt.oup.com/student/project/l  evel3/unit04/audio?cc=sk  &  selLanguage=sk

Úlohy z pracovného zošita:

str. 42/1 Doplň a/an, the , -

str. 42/2 Napíš dialóg so ženou na stanici, chce sa dostať do ABC Cinema

str. 42/3 Doplň (tri slová sú navyše)

str. 43/4 Vyber správne slovo

str. 43/5 Doplň dialógy, sloveso v zátvorke v správnom tvare (plánovaná budúcnosť)

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=sk&selLanguage=sk
mailto:ata.vitalis@gmail.com


SAMOŠTÚDIUM 20.4.-24.4.2020- ANJ

Vyučujúca- Mgr. Mrtina Žáková

Opakovanie 4. lekcie 

PROSÍM o spätnú väzbu (ak by to bolo možné) formou nafotenia 1 strany zo zošita (ukážka práce 
žiaka, rukou písané cvičenia) a 1 strany z pracovného zošita za uvedené obdobie.

Zasielanie je možné na mail: martinazakova.m@gmail.com 

VOPRED VEĽMI PEKNE ĎAKUJEM!!!

A ešte OZNAMUJEM rodičom , že je možné uskutočniť dobrovoľnú online hodinu so žiakmi 
prostredníctvom programu ZOOM (návod na inštaláciu visí na stránke školy v aktualitách, 
v doplnkových zdrojoch na samoštúdium).

ONLINE HODINA - hodina je dobrovo  ľná

Prvé stretnutie:  STREDA 22.4.2020   13:00

ID a heslo na ANJ žiadajte cez Adelku Snopovú 

Úlohy z učebnice (všetko píšeme do zošita):

str.54/1a  Doplň dialóg, použi a / an / the (ľudia sa nachádzajú na stanici)

str.54/1b Utvor 2 nové dialógy (vyber si z 1-4 možností len dve)

str.54/2 Doplň určitý člen „the“, kde je to potrebné (môže byť aj možnosť bez člena)

str. 54/3 Doplň neurčité zámená 

str. 54/4 Pospájaj obrázky s predložkami

str.54/5 Daj do správneho poradia, potom si vypočuj nahrávku

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=sk  &  selLanguage=sk

Úlohy z pracovného zošita:

str. 42/1 Doplň a/an, the , -

str. 42/2 Napíš dialóg so ženou na stanici, chce sa dostať do ABC Cinema

str. 42/3 Doplň (tri slová sú navyše)

str. 43/4 Vyber správne slovo

str. 43/5 Doplň dialógy, sloveso v zátvorke v správnom tvare (plánovaná budúcnosť)

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=sk&selLanguage=sk
mailto:martinazakova.m@gmail.com


Úloha v programe ALF

Úloha pod názvom PROJECT 3 UNIT 4 (opakovanie)

Vyučovací predmet : Fyzika                                     Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová

Triedy: 7.A, 7.B, 7.C,7.D                                            Úlohy na obdobie : 20.4- 24.4.2020
1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Vyparovanie, var, sublimácia

 a desublimácia “, 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 a nájdete v nej aj odpovede na zaujímavé otázky zo života.)
Skontroluj si !
Riešenie úlohy z týždňa od 30.3. -3.4.2020 :
 Úloha  na opakovanie :

a) m = 600 g = 0,6 kg

       c (hliník) = 896 J/kg.0C

       c(meď) = 383 J/kg .0C

       c(olej) = 2000 J/kg.0C

       c(striebro) = 234 J/kg.0C

       c(voda) = 4180 J/kg.0C

       c(vzduch ) = 1000 J/kg.0C

      c(železo) = 452 J/kg.0C

       t1 = 180C

       t2 = 1000C

       Q = ?

       Q = m.c.(t2 – t1)

       Q (hliník)      = 44083,2 J

       Q (meď)        = 18843,6 J

       Q olej)           = 98400 J

       Q (striebro )  = 11512,8 J

       Q(voda)         = 205656 J

       Q (vzduch)    = 49200 J



        Q (železo)      = 22238,4 J

b) striebro, meď, železo, hliník, vzduch, olej, voda

c) Najviac tepla potrebuje na zohriatie voda. Táto vlastnosť vody má priaznivý 
vplyv na prímorské počasie, pretože slnečné teplo, ktoré voda prijme, veľmi 
pomaly stráca. Voda v moriach a oceánoch sa pomaly ochladzuje a to 
zabezpečuje malé teplotné rozdiely medzi letom a zimou v prímorských 
oblastiach.



Chémia 7. Ročník
20.4.24.4.2020
Úloha 1: Poznámky do zošita: 
Požiar

 Požiar je každé nežiadúce horenie.
 Pri požiari sú priamo ohrozené:

 životy a zdravie ľudí,
 zvieratá,
 životné prostredie,
 majetok.

Hlavné príčiny vzniku požiaru:
 úder blesku, samovznietenie,
 deti , 
 nedbalosť človeka 
 porušovanie bezpečnostných zásad pri práci,.......

Telefónne čísla:  Hasiči:150
                            Integrovaný záchranný systém :112
Hasenie požiaru

- pri jeho hasení treba odstrániť jednu z troch podmienok horenia: odstrániť horľavú látku, 
zabrániť prístupu vzdušného kyslíka alebo ochladiť látku pod zápalnú teplotu.

Prečítať z učebnice str. 73 – 74
Úloha 2 PZ str. 44-45

Online hodina 24.4 :  7.A – 9:00
                                     7.B –  10:00
                                    7.C – 11:00

Úloha 3:  PL – vypracovať a poslať mi na mail: jkacinova@azet.sk
Chemické reakcie

1. Z uvedených príkladov správne spoj fyzikálny a chemický dej:

fúkanie vetra

roztopenie snehuliaka

oxidácia medenej strechy fyzikálny dej

hnitie jablka

rozbitie fľaše

hrdzavenie železa chemický dej

odstraňovanie vodného kameňa

pečenie chleba



2. Doplň:

 Chemické reakcie sú deje, 

 Chemické látky, ktoré vstupujú do chemickej reakcie , vzájomne reagujú 
nazývame 

 Chemické látky, ktoré chemickou reakciou vznikajú nazývame 

 Chemická reakcia , v ktorej z jednoduchších reaktantov vzniká zložitejší produkt 
sa nazýva 

 Chemická reakcia , v ktorej zo zložitejšieho  reaktantu vznikajú jednoduchšie 

produkty  sa nazýva  

3.  Napíš znenie zákona zachovania hmotnosti
(pomôže ti obrázok).

4. Uvedené chemické reakcie : 

 zapíš chemickou schémou 

 vypíš reaktanty a produkty 

 urči , či ide o chemické zlučovanie alebo chemický rozklad                                            

A/ Vinohradníci používajú na dezinfekciu nádob 



Biológia 20.4.- 24.4.2020
Úloha 1 : Vyplniť pracovný list o nervovej sústave pomocou učebnice 
str.94.-95, slúži ako poznámky, ONLINE HODINA BUDE 22.4. 11:00

NERVOVÁ SÚSTAVA
Nervová sústava reguluje ....................................................................................................., 
zabezpečuje .............. ...............................................................................................................
............................................................................... Základná stavebná jednotka nervovej 
sústavy: ......................................................................................................, zachytáva 
z okolitého prostredia podnety a mení ich na ............
..........................................................................
                           Popíš neurón

Odpoveď na podnet  ..........................................., prebieha v reflexnom oblúku:
1. Podráždenie zmyslových buniek (receptorov) 2. Prenos informácie dostredivým 
nervom do ústredia nervovej sústavy 3. Z ústredia sa šíri odpoveď – vzruch, 
odstredivým nervom do výkonného orgánu(svalu)
 Ústredná nervová sústava: ..................................................................... 
a ............................................................... Mozog uložený 
v..............................................................................., chránia 
ho .......................................................... ......................................................................................
........................................................................................................

  Miecha – valcovitý stĺpec ......................................................., uložená 
v ..............................................................., siaha asi 
do ..............................................................., spracúva podnety 

Predĺžená miecha- 
centrum dýchacích 
orgánov, riadi činnosť 
srdca, kašľania ....

Predĺžená miecha- 
centrum dýchacích 
orgánov, riadi činnosť 
srdca, kašľania ....



z ....................................................................................................................................................
...........................................
 
centrum .......................................................................................................................................
.................................... .
Popíšte kde je mozog, miecha a obvodová nervová sústava:
                                                                            ............................................................
..................................

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

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

Obvodová nervová sústava
                   Tvoria ju: 1.mozgové a miechové nervy- vedú vzruchy 
                                            do kostrových svalov, podieľajú sa na pohybe,

                 ich činnosť ovládame vôľou
                                                      2. útrobné nervy – zabezpečujú činnosť 

vnútorných orgánov,
                                        ich činnosť neovládame vôľou

Domáca úloha: Vyfarbi laloky mozgovej kôry predného mozgu rôznymi farbami 
a pomenuj, aké činnosti organizmu riadia:

Úloha 2 : Vypracovať úlohy a poslať na mail: jkacinova@azet.sk  (každú prácu 
ohodnotím)

Dýchacia, obehová a močová sústava
1. Doplň nasledujúce vety. 

mailto:jkacinova@azet.sk


a) Vonkajšie dýchanie je výmena dýchacích plynov medzi 

______________________________

b) Vnútorné dýchanie je výmena dýchacích plynov medzi 

_______________________________

2. Priraď prejavy organizmu k nádychu alebo výdychu. 

uvoľnenie medzirebrových svalov, bránica klesá nadol, vháňanie vzduchu do pľúc, 
bránica stúpa nahor, roztiahnutie medzirebrových svalov, zväčšenie hrudníkovej 
dutiny

 NÁDYCH                                                            VÝDYCH

3. Doplň pojmy do malého krvného obehu. 

pravá komora (odkysličená krv) → _________________ → pľúca (okysličená krv) → 

pľúcne žily→ _____________________ → _____________________

4. Predstav si, že máš krvnú skupinu B. Od akých krvných skupín môžeš prijať 

krv? (2b)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________

5. Vytvor správne dvojice zložka krvi – jej funkcia. 

A krvné doštičky                                           1 prenos živín



B krvná plazma                                             2 prenos dýchacích plynov

C biele krvinky                                             3 ničenie cudzorodých látok

D červené krvinky                                         4 zrážanie krvi

6. Vysvetli, ako by si postupoval pri ošetrovaní tepnového krvácania.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________

7. Dopíš do obrázka jednotlivé časti močovej sústavy. 

8. Ku príznakom pacientov dopíš správnu diagnózu.



a) pálenie a bolesť v oblasti hrudnej kosti, ktorá vystreľuje do ľavého ramena 

__________________

b) náhla slabosť, necitlivosť časti tela, porucha reči a závraty 

_______________________

9. Vysvetli nasledujúce pojmy. 

a) tlak krvi

b) slezina

c) miazgové uzliny

d) transfúzia

e) dialýza

f) vitálna kapacita pľúc



Práca pre žiakov – samoštúdium
Kováčik (INF)
Informatika (od 20. apríla do 24. apríla 2020)

7. ročník (7. A, 7. B, 7. D)
zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla) → výber triedy → 
meno žiaka (bez hesla)
Test na portáli ALF
Názov: Opakovanie INF 7

Samoštúdium
Predmet- TECH
Vyučujúci- PaedDr. Ladislav Vozár
Príprava a uskladnenie dreva. Založenie ohňa. Protipožiarna ochrana. Učebnica Tech str. 154-
157. 



Samoštúdium
Predmet- GEG
Vyučujúca- Mgr. Johana Fabová 

Holandsko

- vysoká hustota zaľudnenia
 - produkcia a pestovanie kvetov = tulipány 
- veterné mlyny - zisk elektr. energie 
- poldre - vysušené časti mora , po prehradí pobrežia
 - ťažba zemného plynu - Severné more 
- rozvinutý elektrotechnický priemysel (Philips), 
- pohonné hmoty (Shell – holandsko-britský koncern)
- sieť cyklociest 
-najväčší prístav Európy = Rotterdam

Mestá – Amsterdam, Rotterdam(najväčší prístav v Európe), Eidhoven (Philips), 
Haag(Medzinárodný súdny dvor)   

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
(skrátene Veľká Británia, Británia  alebo Spojené kráľovstvo)

(učebnica str. 69)
,, Otvorte si prosím učebnicu na str. 69 a pracujte s priloženou mapou... predpokladám, že 
atlasy máte v škole. Vyhľadajte na mape územia:   

 Anglicko, Wales, Škótsko, Severné Írsko, 
 moria –KELTSKÉ, SEVERNÉ, ÍRSKE, ŠKÓTSKE
 Lamanšský prieliv, prieliv sv. Juraja, Severný prieliv
 Cornwallský polostrov, ostrovy Man, Vonkajšie Hebridy, Vnútorné Hebridy“

Veľká Británia

 Veľkú Britániu tvoria 4 historické územia: Anglicko, Wales, Škótsko, Severné Írsko
Hl.m. Veľkej Británie- Londýn
Hl.m. Írska- Dublin



VYV- 20.4.2020-24.4.2020
Vyučujúca-  Ing. Dana Kopencová 
Ahojte decká, mám pre vás pripravenú zaujímavú úlohu (dúfam).
Téma : Oko, nos, ústa.
Technika: kresba (mäkká ceruzka 2B 4B),
Pomôcky: A4 výkres, nožnice, lepidlo, časopisy, ceruzka.
Z časopisov si vystrihnete oko, nos a ústa, dostatočne veľké a nalepíte si to na ľavú stranu 
výkresu pod seba. Medzi obrázkami budú medzery. Na pravú stranu výkresu nakreslite oko, 
nos ústa posľa predlohy, ktorú ste si nalepili na ľavú stranu. Veľmi dobre pozerajte, otvorte si 
očká a sledujte obrázok. Svoju kresbu si vytieňujte jemným šrafovaním, nie rozotieraním 
prstom!
Kreslíte jedno oko, jeden nos a jedny ústa.
Aby sa vám lepšie kreslilo, posielam vám ukážku.
Prácu máte na dva týždne.



Občianska náuka- od 20.4.2020-24.4.2020
Vyučujúca- Mgr. Dominika Jamborová

Napísať Váš názor ( minimálne 15 viet) na tému: Kam smeruje ľudská spoločnosť – Váš 
názor zaslať na uvedený mail.

Ak je čokoľvek nejasné, chcete niečo konzultovať, vysvetliť poprosím aby ste 
ma kontaktovali na mail dominikajamborova11@gmail.com
Prajem pekný týždeň 
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Samoštúdium  Ruský jazyk  (týždeň 20.4. - 24.4.  2020)
Trieda:  7.B, 7.C, 7.D  

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková

Ahojte, siedmaci! 

Cez Edupage som vám poslala zvukové nahrávky textov, cvičení k učebnici RJ podľa lekcií
(L8,  L 9,  L10). 

Vypočujte  si  nahrávky  k lekcii 8 a 9.  Sledujte  prízvuk a intonáciu viet. Zároveň som 
pripojila aj krátke prezentácie k učivu, ktoré  sme preberali a budeme preberať. Pozrite si  
prezentácie k lekciám  L8, L9.

Minulý týždeň ste si mali do zošita urobiť prepis textu z učebnice RJ str. 34/ cvičenie 1. 
Z pracovného zošita Hravá ruština 5  ste si mali dokončiť cvičenia z lekcie 9 str. 36– 37.
Pošlite mi, prosím, vaše prepisy textu v zošite a  vypracovanie cvičení z PZ str. 36 -37  
mailom na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com, aby som mala spätnú väzbu o vašej práci 
doma, ako ste jednotlivé cvičenia zvládli. 
Ak máte nainštalovaný ZOOM, môžeme zrealizovať hodinu online. O dátume, čase a 
prihlasovaní vás budem informovať cez Edupage.
Tento týždeň si urobte test zameraný na opakovanie slovnej zásoby a písmen z lekcie 9 
v programe ALF
zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla) → výber triedy → 
meno žiaka (bez hesla)
Test na portáli ALF
Názov: Пoвтoрение Ч, Щ
Práca s textom  Два  тoварища   – učebnica RJ str. 35 - 36

 vypočujte si nahrávku textu - Два  тoварища   (Dvaja priatelia)

 text si prečítajte, pokúste sa ho preložiť do slovenčiny

SZ  k textu:    тoварищ- priateľ             сoбака-  pes                   oднажды - raz

                       пoшли -  išli                     лес - les                          пoд - pod (predložka)

                       ёлка -  smrek                    ёжик-  jež                      нашёл -  našiel

                       вoзьмём - vezmeme         oтпустим - pustíme      кoрмить - kŕmiť

                       тoлькo – iba, len               кoнфеты - cukríky       шoкoлад - čokoláda  

                       егo -  jeho                         также - tiež                   лoвить - loviť, chytať

                       я сoгласен -  súhlasím      пoчему - prečo             жук - chrobák
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                       лягушка - žaba                 мышь -myš                  дoмoй -  domov

                       Шарик - Šarik - meno psa       

                       Женя, Шура -  mená 

   SZ  nájdete aj v učebnici  RJ str. 110,  mali ste ju aj v rámci samoštúdia na stránke
              školy ( týždeň  30.3. – 3.4. 2020)       
         

   Poznámka: všimla  som si, že triedy 7. B a 7.D mali v predmete RJ viackrát   

   posunutý text ( aj riekanky v týždni 6.4. – 17.4. 2020 ) Ak ste mali problém pri ich 

   čítaní, pozrite si ich,  prosím vás,  v samoštúdiu  triedy 7.C, tam je to dobre.   

   Ďakujem.   

   Veľa zdravia a študijného elánu!                                 

 

                      



Matematika (20.4. – 24.4.2020)7. B – Percentá
ALFÚLOHY!zstribecskato.sk→Program Alf→ kód školy: zstribecskato  (bez hesla)→výber 
triedy→meno žiaka (bez hesla)
Na email ixo4all@gmail.com mi zasielajte aspoň 1 foto Vašej práce (zošit z Mat) z každého 
týždňa, prípadne MA MÔŽETE OSOBNE KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak 
potrebujete s niečím pomôcť.
ZOOM: streda 22.4.2020 o 10:00 (následne dohoda cez email). Údaje po vyžiadaní na email.
Percentá – základ zopakovanie počítania PRIAMEJ ÚMERNOSTI (TROJČLENKY).
Teória: napr. nalepiť do zošita, prípadne prepísať.

Zbierka pre 7.ročníkStrana:31/1 až 6,32/celá
Možnosť riešiť príklady z učebnice Matematika pre 7.ročník ZŠ 2.časť, strany 70 až 74.
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