
Samoštúdium od 27.4.2020 do 30.4.2020
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Vyučujúca: Mgr. Janka Chvojková

SLOVENSKÝ JAZYK:

Str. 70 cv. 1+71 cv.2,3,4
Nezabudnite si opísať poučky zo strany 71
Str. 87 cv. 38+39

Domáca úloha:

Sloh- Téma : 

Učíme sa doma ( rozprávanie s priamou rečou)

Rozsah- 20 viet

Vašou úlohou bude napísať mi slohovú prácu na tému Učíme sa doma. 
Písmo Times New Roman veľkosť 12. 
Rozprávanie o momentálnej situácii, keďže sa učíte doma, ste v karanténe. Prosím napíšte mi
ako  učenie  doma  prežívate,  čo  zaujímavého,  vtipného  ste  doma   zažili,  či  Vám  systém
domáceho učenia vyhovuje. Na koho sa do školy najviac tešíte.
Nezabudnite  si  poriadne  zopakovať  slohový  útvar-  rozprávanie,  ako  sa  píšu  úvodzovky.
Rozprávanie má kompozíciu- úvod- zápletka- vyvrcholenie- obrat- rozuzlenie. 
Snažte sa písať od srdca,  budem hodnotiť pravopis, ale aj  obsah. Nezabudnite na odseky.
Termín máte do 3.5.2020
Práce mi posielajte na môj mail: janka.chvojkova@azet.sk

Teším sa na Vaše práce.

LITERATÚRA

Pokračujeme v dramatickej literatúre.  Str. 146-155
Filmové umenie- Jozef Cíger Hronský- Sokoliar Tomáš.
Prečítať úryvok, následne scenár.
Do zošita spraviť rozbor z úryvku str.146-149

V prípade akýchkoľvek otázok, keby ste niečomu nerozumeli,  kontaktujte ma 
prostredníctvom mailu alebo sa skontaktujte s pani učiteľkou triednou.

Ďakujem Vám všetkým za spoluprácu. Chýbate mi.
Veľa zdravia Vám i Vašim rodinám.
 Vaša pani učiteľka Janka Chvojková

mailto:janka.chvojkova@azet.sk


Samoštúdium  Ruský jazyk  (týždeň 27.4. - 1.5.  2020)
Trieda:  7.B, 7.C, 7.D  

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková

Ahojte! 

Minulý týždeň som vám cez Edupage poslala zvukové nahrávky textov, cvičení k učebnici RJ
podľa lekcií (L8,  L 9,  L10). Vypočujte  si  nahrávky  k lekcii 9.  Sledujte  prízvuk a 
intonáciu viet. Zároveň som pripojila aj krátke prezentácie k učivu, ktoré  sme preberali 
a budeme preberať. Pozrite si  prezentácie k lekcii 9.

Mali ste mi poslať vaše prepisy textu v zošite ( učebnica RJ str. 34/cv. 1) 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. Ďakujem všetkým, 
ktorí tak urobili. Ostatných prosím, aby mi vyššie uvedené zadania poslali tento týždeň.

POSIELANIE ZADANÍ Z RJ VO FORMÁTE  WORD

-  fotky cvičení a úloh, ktoréste vypracovali dáte ako→ jednu WORD PRÍLOHU

čiže spolu mailom pošlete 2prílohyvo formáte WORD nazvané presne takto:

Názovprílohy – vaše meno a priezvisko, trieda

↓ ↓Poznámka

1. PZ – cvičenia 9. L–Janko Mrkvička, 7.D       (PZ - konkrétne str. 36, 37)

2. Prepis textu – 9.L – Janko Mrkvička, 7.D                  (Text z učebnice RJ str.34/ cv.1)

                                                                                Namiesto Janka Mrkvičku, napíšete

                                                                                svoje meno a priezvisko, triedu.

Ďakujem za pochopenie a poslanie zadaní!

Som rada, že sme sa počuli a videli aj on- line. Budeme takto pracovať aj v nasledujúcom 
období. O dátume, čase a prihlasovaní vás budem informovať na konci každej hodiny a tiež 
cez Edupage. Sledujte informácie, prosím! 
Minulý týždeň mali urobiť test zameraný na opakovanie slovnej zásoby a písmen z lekcie 9 
v programe ALF→ názov: ПoвтoрениеЧ, Щ. Kto si ho neurobil, zostáva v platnosti aj tento 
týždeň.
zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla) → výber triedy → 
meno žiaka (bez hesla)
Test na portáli ALF
Názov: ПoвтoрениеЧ, Щ

ПOВТOРЕНИЕ – OPAKOVANIE 
A/ Prelož vety 

1. У дедушки старая машина. ...........................................................................................
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2. У меня новые носки.     .................................................................................................

3. У Бориса жёлтая рубашка.    .........................................................................................

4. Мама и дети в универмаге.    ........................................................................................

5. Москва - столица России .   ...........................................................................................

B/ Priraď správne 
1. пчела                    košeľa

2. шoкoлад              žaba

3. шутка                    čakať

4. рубашка              domov

5. жук                       včela

6. лягушка               čokoláda

7. дoмoй                  žart

8. ждать                   štetec

9. рисoвать             chrobák

10. кистoчка              kresliť

Trénujte si čítanie  textu:Два  тoварища(Dvaja priatelia)– učebnica RJ str. 35 – 36
Vypočujte si k nemu nahrávku, ktorú som vám poslala. Slovnú zásobu k textu máte 
v minulotýždňovom zadaní a v učebnici RJ na strane 110. 
Preskúšajte sa v programe ALF→ názov: Два  тoварища.Пoвтoрение.
zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla) → výber triedy → 
meno žiaka (bez hesla)
Test na portáli ALF
Názov: Два  тoварища. Пoвтoрение

Z PZ začnite s nácvikom písmena Х,х = Ch, ch a tvrdého znaku Ъ str. 38
Poznámky do zošita

Tvrdý znak nie je hláska. Oddeľuje preponu zakončenú na spoluhlásku od slovného 
základu, ktorý sa začína na samohlásky е, ё, я, ю.Tie čítame ako (je), (jo), (ja), (ju): 
oтъезд, съел, oбъяснить, oбъём.

Slabikuхиtak ako ки, гиpíšeme  s и (i)!



 Čiže – oрехи, хитрый, мухи, гимнастика, малчики, книги...

Veľa zdravia a študijného elánu!              



Práca pre žiakov – samoštúdium
Kováčik (INF)
Informatika (od 27. apríla do 30. 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: Interpretácia grafov



Matematika (27.4. – 30.4.2020)7. B – Percentá
ALFÚLOHY!  Pozrite a dokončite si úlohy na Alfovi  (napr. Percentá 1, Kocka1,...). 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)
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 (vysvetľovanie a spätná väzba): streda 27.4.2020 o 10:00 (následne dohoda cez 
email). Údaje po vyžiadaní na email. (Teória: napr. nalepiť do zošita, prípadne prepísať. )
Pozria urob !!!:https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-1f59ed36-8e92-49ad-8610-c399dbe395dc?userResourceContext=false

Častá otázka: Môžeme vymeniť riadky v trojčlenke? ÁNO.De

Ukážka: 100 % ..............................................x

45%...............................................180

x = 100 . 180 : 45 = 400
Zbierka pre 7.ročník
Strana:33/1b,c, 2a,b, 4a (napr. ako ukážka);  34/5a(napr. ako ukážka); 6 až 12.
Možnosť riešiť príklady z učebnice Matematika pre 7.ročník ZŠ 2.časť, strany 70 až 74.

líme

Delíme

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-1f59ed36-8e92-49ad-8610-c399dbe395dc?userResourceContext=false
mailto:ixo4all@gmail.com


SAMOŠTÚDIUM
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová
Predmet: Nemecký jazyk
Trieda: 5.A, 7.B, 7.C, 7.D
Termín: od 27.4.2020 – 30.4.2020

Milí žiaci, 
blíži sa k nám nádherný farebný mesiac  - máj, preto som si pre Vás pripravila krásne farebné úlohy. Verím,
že Vás opäť trošku nabudia i povzbudia do práce i zábavy. Prajem Vám teda príjemnú zábavu  - pastelky sa
budú hodiť !!!
PS.  Opakovane  Vás  žiadam,  aby  ste  mi  poslali  vypracované  zadania  na  mikulova.annamarie@gmail.com .
Ďakujem 

Deutschlehrerin Annamarie

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
a kontrolovať si zadané úlohy. ID  a heslo bude ako vždy, v prípade zmeny Vás budem informovať
prostredníctvom  našej  skupiny,  prípadne  ma  kontaktujte  na  novej  mejlovej  adrese
mikulova.annamarie  @  gmail.com. 

2. NOVÁ  SLOVNÁ ZÁSOBA

1/ Farblos – bezfarebný

2/ beige – béžový

3/ blass – bledý

4/ karminrot – karmínový

5/ purpurrot – purpurový

6/ kalte Fraben – studené farby

7/ warme Fraben – teplé farby

8/ farbig – farebný

9/ violett – fialový (tmavší odtieň)

10/ kastanienbraun – gaštanovohnedý

11/ azurblau – azúrový

12/ indigoblau – indigový

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
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13/ ocker – okrový

14/ gelbbraun – žltohnedý

15/ silbern – strieborný

16/ grüngelb – zelenožltý

3. PRACOVNÝ LIST

Das ist 

Samoštúdium pre 7.B od 27.4. do 30.4.2020
Vyučujúca- Mgr. Adriana Gočová

Ahojte! 
Na tento týždeň Vám posielam len  preložiť tento text .Potom mi ho prosím Vás, pošlite na 
mail!
Kto mi ešte neposlal  prácu o svojej izbe , tak mi ju pošlite spolu s prekladom tohto 
textu.Ďakujem!
 Das Haus von Familie Weigel.
Das ist mein Haus. Es ist nicht groß aber gemütlich. Wir sind vier zu Hause. Mein Zimmer ist 
nicht klein. Ich habe im Zimmer  : einen Tisch , einen Computer ,einen Stuhl ,ein Bett, ein 
Regal.
Ich liebe mein Zimmer. Es ist gemütlich .Es ist braun und weiß. Ich habe noch einen Bruder. 
Er ist klein. Er ist zwei Jahre alt. Das Schlafzimmer von meinen Eltern ist klein aber 
praktisch.
Dort ist noch eine Kommode. Sie  ist schön. Unsere Küche ist sehr praktisch. Wir haben auch 
einen Garten. Er ist klein. Unser Haus ist super. Da wohnt eine nette Familie! 



CHÉMIA- 7.ROČNÍK
27.4.2020 - 1.5.2020
Milí siedmaci! Ďakujem všetkým za práce, ktoré mi posielate, aj za účasť na 
online hodinách. Prosím všetkých ostatných, ktorí mi ešte nič neposlali, ani so 
mnou nejakým spôsobom nekomunikujú, aby tak urobili do konca tohto týždňa 
a poslali mi všetky práce (prezentáciu, vypracovaný pracovný list) na mail 
jkacinova@azet.sk.
Úloha 1: Poznámky do zošita : HASIACE LÁTKY, HASIACE 
PRÍSTROJE
1. Hasiace látky
1. VODA
Hasí: - tuhé látky (drevo, uhlie, textil, papier, seno, slama, plastické  hmoty, rašelina)
Nehasí: -elektrické zariadenia pod napätím, benzín, nafta, oleje, laky
2. PIESOK
Hasí: - menšie požiare, kde nemôžeme použiť ako hasiacu látku vodu
Nehasí: - jemnú mechaniku, elektroniku
2. Hasiace prístroje
A. Snehový hasiaci prístroj (CO2)
Hasí: -tuhé, kvapalné a plynné látky, elektrické zariadenia, zariadenia pod napätím
Nehasí: - práškové látky
B. Penový hasiaci prístroj (H2O+CO2)
Hasí: tuhé a kvapalné látky
Nehasí: -elektrické zariadenia, ktoré sú pod napätím 
C. Práškový hasiaci prístroj (napr. Al2O3 – oxid hlinitý)
Hasí: -tuhé, kvapalné a plynné látky, elektrické zariadenia pod napätím
Nehasí:- jemnú mechaniku, elektroniku, práškové látky 
Úloha 2: PZ str.46-47
Online hodina:  28.4. 7.A  13:00
                              29.4. 7.C  10:00
                              30.4.  7.B  14:00
Úloha 3: Vytvoriť model penového hasiace prístroja   . Z     tohto pokusu urobíte  2 fotky, ktoré 
vložíte do wordu a     pošlete  mi označené menom a názvom pokusu do 7.5.2020  na mail: 
jkacinova@azet.sk
Pomôcky:  PET–fľaša,  uzáver, slamka, malá úzka liekovka(fľaštička z liekov, vitamínov, 
prípadne skúmavka na moč), kypriaci prášok – celé balenie



BIOLÓGIA
27.4.2020 – 1.5.2020
Úloha 1: V programe ALF zopakovať regulačné sústavy (hormonálnu a     nervovú 
sústavu)
Prihlásenie: zstribecskato.sk – program ALF-kód školy:zstribecskato (bez hesla)- výber 
triedy – meno žiaka (bez hesla)

Úloha 2: Poznámky do zošita:   
ZMYSLY A ZMYSLOVÉ ORGÁNY

ČUCH, CHUŤ, HMAT

ZMYSLY – poskytujú informácie o vonkajšom a vnútornom prostredí človeka. Súčasťou 

zmyslových orgánov sú receptory – nervové bunky citlivé na podnety.

ČUCH – receptormi čuchu sú čuchové bunky uložené v sliznici nosovej dutiny, umožňujú 

rozlišovanie pachov. Plynné chemické látky vniknuté do nosa sa rozpúšťajú v nosovom 

hliene a dráždia čuchové bunky, signál o podráždení sa prenáša čuchovými nervami do centra 

čuchu v     mozgovej kôre. 

Nervové bunky – tyčinkového tvaru s vláskovými výbežkami.

CHUŤ – receptormi sú chuťové poháriky v ústnej dutine (hlavne na jazyku, ale aj podnebí, 

hrdle, mandliach). Povrch jazyka tvoria hrbolčeky – jazykové bradavky (papily), na ktorých 

sú chuťové poháriky. Rozlišujeme 4 základné chute -  horkú, kyslú, slanú, sladkú. 

učebnica str. 96/obr.254 – nakresliť pocity chuti na jazyku

Vlásky chuťových buniek zachytávajú chemické látky rozpustené v slinách. Informácia 

o podráždení sa prenáša nervami do chuťového centra v mozgu.

Čuch a chuť navzájom spolupracujú, ich receptory sa nachádzajú blízko seba.

HMAT – receptormi hmatu sú hmatové telieska uložené v koži citlivé na tlak a bolesť, chlad

a teplo.

ONLINE HODINA  29.4. 11:00



Vyučovací predmet : Fyzika                                                Vyučujúca : Mgr. Zlata 
Pavlovičová
Triedy: 7.A, 7.B, 7.C,7.D                                                          Úlohy na obdobie : 27.4- 
30.4.2020

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Kondenzácia“, 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

 v prezentácií  nájdete postup pokusu „Určenie rosného bodu“, ktorý si môžete 

doma urobiť, zdokumentovať (napr. krátke video, foto ) a poslať mi na email: 
zlatapavlovicova@gmail.com 

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

str.19 / úlohy č. 1, 3

Riešenie úlohy č.1 aj s dokumentáciou pokusu mi môžete tiež poslať na email.

Skontrolujte si !
Riešenie úloh z týždňa od 6.4- 17.4.2020
str. 43/úloha č. 2  a) Olovo sa nemôže roztaviť v nádobe z cínu, pretože cín má teplotu 
topenia nižšiu, ako olovo. Takže, by sa skôr roztopila nádoba z cínu, ako olovo v nej.
                                b) Hliník sa v nádobe z ocele môže taviť, pretože oceľ má vyššiu teplotu 
topenia, ako hliník.
str. 43/úloha č. 3 Pri teplote 200C je lieh v kvapalnom skupenstve a hliník v pevnom 
skupenstve. Lieh je v pevnom skupenstve pri teplote nižšej ako -1160C,ak dosiahne teplotu 
-1160C začne sa meniť na kvapalinu.  Hliník sa začne meniť na kvapalinu, ak ho zohrejeme na
teplotu „až“ 6580C.  

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com


Samoštúdium od 27.4.2020 do 30.4.2020
Predmet Občianska náuka

Kultúra a multikultúrnosť
Kultúra – je chápaná ako výsledok ľudskej činnosti. Delíme ju:

1. Materiálnu – kniha, maľba, socha,..

2. Nemateriálna – obsah knihy, obsah filmu

Ďalšie delenie kultúry:
1. Umelecká – sochy, obrazy, umenie

2. Ľudová – folklór, ľudové piesne, ľudové tance

3. Masová – vznik v 20. storočí -  film, rozhlas, televízia

Multikultúrnosť – súbor viacerých kultúr na spoločnom území

Úloha:
Vyhľadajte 5 citátov o kultúre alebo multikultúrnosti.

Vypracovanie poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com
Prajem pekný týždeň 

mailto:dominikajamborova11@gmail.com


Samoštúdium od 27.4.2020 do 30.4.2020
Predmet- Geografia

VEĽKÁ BRITÁNIA

Obyvateľstvo:  4 národy - Angličania, Škóti, Íri, Walasania + prisťahovalci 
nábož: - kresťanstvo = protestantské, Anglikánska cirkev 

Poľnohospodárstvo:  - orientované viac na ŽV ( HD, ovce, kone, ) - pestovanie 
zemiakov
 Priemysel: - v minulosti výrazné zastúpenie ťažby nerastných surovín  = čierne uhlie 
- ťažba ropy a zemného plynu = Severné more
 - strojársky - automobilová výroba ( Roll Royce, Jaguár)
 - výroba lodí, lietadiel 
- priemyselné centrá: Liverpool, Menchester, Leeds... 

Mestá: - Londýn = hlavné mesto, množstvo pamiatok
 (TOWER, TOWER BRIDGE, BIG BEN, BUCKINGHAM PALACE, ...) 
, Liverpool ( skupina Beatles), OXFORD, CAMBRIDGE, (školy)
 Edinburg- hl. mesto Škótska,  Glasgow – najväčšie mesto v Škótsku
Zaujímavosti:  čaj o piatej, futbal, rugby, kriket, červené telefón. búdky, autobusy, 
stráže pri parlamente

ÍRSKO
zelený ostrov, tradičná hudba, symbol trojlístok, Sv. Patric ( patrón ostrova)

Poľnohospodárstvo: prevaha živočíšnej výroby
Priemysel : elektrotechnický (PC a súčasti)
                     potravinársky – výroba piva Guiness

   



Samoštúdium – anglický jazyk  27.4.-30.4.2020
Mgr. Martina Žáková
úlohy z učebnice
Nová lekcia 5 – „Experiences“ (They´vebeensuccessful) – „Zážitky“ (Oni boli úspešní)
str. 56 / 1a Do zošita doplň frázy, použi slovesá z rámčeka, pracuj so slovníčkom v PZ 
(napr. vyhrať súťaž)
str. 56 / 2 Prečítaj a vypočuj si texty o ľuďoch na obrázku, potom ústne prelož
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=sk&selLanguage=sk
str. 57 / 3 Doplň tabuľku do zošita, použi informácie z textov
úloha z pracovného zošita
str. 44 / 3a Pospájaj slovesá s podstatnými menami, pomôž si učebnicou
ONLINE hodina ZOOM, najbližší termín: 29.4. 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

Samoštúdium – anglický jazyk  27.4.-30.4.2020
PaedDr. Anna Godálová

Učebnica -Lekcia -5 Experiences.
Do zošita doplniť frázy,slovesá z rámčeka
Str.56 text
Str.57 ,cv,3  doplniť tabuľku do zošita
Pracovný zošit - str.44, cv.3a

https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=sk&selLanguage=sk


Samoštúdium od 27.4.2020 do 30.4.2020
Predmet- Technika
Vyučujúci- PaedDr. Ladislav Vozár

trh práce , voľba povolania. Ako by som sa uplatnil ako dospelý? Napísať do poznámok



Samoštúdium od 27.4.2020 do 30.4.2020
Predmet – Dejepis
Vyučujúci- Mgr. Gejza Sitkey

Dejepis

Roky v storočiach – trochu zábavné samotestovacie úlohy

1. Z ktorej polovice ktorého storočia je rok 111?

a) z prvej polovice 1. storočia

b) z druhej polovice 2. storočia

c) z prvej polovice 2. storočia

d) z druhej polovice 2. storočia

2. Z ktorej polovice ktorého storočia je rok 999?

a) z prvej polovice 9. storočia

b) z druhej polovice 9. storočia

c) z prvej polovice 10. storočia

d) z druhej polovice 10. storočia

3. Ktorý rok je z prvej polovice 4. storočia?

a) 444

b) 476 

c) 333 

d) 376

4. Ktorým rokom sa začalo 2. tisícročie?

a) 999

b) 1000

c) 1001

d) 1101

5. Ktorý rok bol posledný v 2. tisícročí?

a) 1999

b) 2000

c) 2001

d) 2010

6. Ktorý rok je z prvej polovice 15. storočia?

a) 1550



b) 1549

c) 1450

d) 1451

7. Ktorý rok je z 11. storočia?

a) 111

b) 1111

c) 1011

d) 1211

8. Ktorý rok s dvomi číslami 9 je z 19. storočia? 

a) 1899

b) 1919

c) 1991

d) 1799

9. Ktorý rok ukončuje štyri desiatky 13. storočia?

a) 1239

b) 1240

c) 1241

d) 1340

10. Ktorý rok označuje začiatok druhej polovice 19. storočia?

a) 1850

b) 1851

c) 1950

d) 1951

Správne odpovede budú dodané v budúcom zadaní.

Nová  učebná  látka   Vek  rozumu  –  osvietenstvo   Učebnica  str.  74-77,  práca  s  textom v

učebnici,  ilustračnými  snímkami  a  pojmami  v Slovníčku,  za  pomlčkou  doplniť  do zošita,

výrazná redukcia učiva

Pojem osvietenstvo – 

Od 18. storočia pokroky vo vede a vynálezy – 

Encyklopédisti a encyklopédie – 

Pojem deizmus – 

Osobnosti Voltaire – 



                 Montesquieu – 

Význam národných jazykov vo vzdelávaní – 

Pojem osvietenský absolutizmus – 

V čom a aké boli reformy osvietenských panovníkov – 


	Vyučujúca- Mgr. Adriana Gočová
	Samoštúdium od 27.4.2020 do 30.4.2020

