
SAMOŠTÚDIUM:  30.3.2020- 3.4.2020
PREDMET: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
VYUČUJÚCA: Mgr. Janka Chvojková

SJ:

Str. 64-65 , vypracovať cvičenia, zopakujte si prosím slovné druhy. 
Str. 85/31

1. Doplň i, í/y, ý v podstatných menách a urči pád a vzor:

Podstatné meno Pád Vzor
(kúpila dva) melón__ 
(sú to šikovní) majstr__
(stretli na) nástupišt__
(našli mu čosi v) krv__
(veľa suchej) slam__

2. Vypíš len pomnožné podstatné mená a urči ich rod a vzor:

 trenírky, hojdačky, Vianoce, dielne, Donovaly, siete, ústa, pásky, ponožky

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

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

3. Doplň i, í/y, ý v prídavných menách a urči druh, rod a vzor:

Prídavné meno Druh Rod Vzor
hrub__mi palicami
k ps__m  mláďatám
kúpil včerajš__ chlieb
babk__n__   vnukovia
na kovov__ch  platniach

4. Zo základných čísloviek utvor radové a násobné:

Základná číslovka Radová číslovka Násobné číslovky
sedem
sedemdesiat
štyri
pätnásť
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5. Napíš základné číslovky slovom:

 50 atléti  ....................................................,  1 okuliare  ...........................,

 torta so 16 sviečkami ............................................, na 8. deň ....................

6. Vypíš z viet zámená a urči ich druh:

 Ukázal nám pamiatky  vášho mesta. 

 .....................................................................................................................
Prekvapili ma jeho podmienky.

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

7. Podčiarkni vo vetách len neplnovýznamové slovesá:

a)  Budú na vás dlho spomínať.              b) Môj dedo je vášnivý rybár.

c)  Čo bude o dva dni?          d) Môžeme sa na vás spoľahnúť?

d)  Za železničnou stanicou je nové sídlisko.       e) Poď už domov!

f)   Ostali stáť pred križovatkou.

8. Urči vid slovies:
skočil  ......... ............................;  spomínali sme  ......................................;

pracovali  ..........................................; sľúbiš .......................................;

9. Doplň i, í/y, ý:

po strm__ch  schodoch, všetky nákup__, zatiahol záves__,  oslava siedm__ch narodenín, 
o sestr__n__ch deťoch, pred desiat__m__  rokm__, študentsk__  domov,  študentov__  
rodičia, sú vesel__, nakúp__ potravin__, um__ sa!, v__p__  čaj!, všetky  chorob__, na 
zlatej reťaz__;
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LITERATÚRA

Zopakujte si prosím Western, prikladám dva pracovné listy

                   WESTERN
WESTERN – dobrodružné epické dielo, ktoré čerpá námet
z  čias  osídľovania  Divokého  západu,  z  prostredia
kovbojov, Indiánov a jeho hlavnou myšlienkou je boj za
spravodlivosť.

Karl  May
vlastným menom Carl  Friedrich  May 
(* 25. február 1842, Ernstthal – † 30. marec 1912, Radebeul)
bol  nemecký spisovateľ.  Preslávil  sa  hlavne  príbehmi  o
indiánskom  náčelníkovi  Winnetouovi a jeho  bielom  bratovi
Old Shatterhandovi.

       Šľachetnosť Old Shatterhanda
z románu: Poklad v Striebornom jazere
1. Aká udalosť sa konala v tábore Utahov?

. ...............................................................................................................
2. Kto viedol skupinu asi štyridsiatich jazdcov?
................................................................................................................
3. Aký cieľ cesty mala skupinka jazdcov?

...................................................................................................................
4. Prečo šiel Winnetou na výzvedy, prečo pozoroval Indiánov? Bolo to nutné?
.......................................................................................................................................................................
5. Ako Winnetou zistil, že Utahovia vykopali vojnovú sekeru? Čo to znamenalo?
.......................................................................................................................................................................
..
6. Prečo sa konali preteky v plávaní a kto bol víťazom?
.......................................................................................................................................................................
.
7. Prečo prenasledovali Utahovia belochov?
.......................................................................................................................................................................
..
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8. Akú pascu nastražil Utahom 
Winnetou? ...................................................................................................
9. Kto rozhodol o ďalšom osude 
Utahov? .......................................................................................................
10. Z čoho podozrievali  belosi 
Utahov? .........................................................................................................
11. Ako sa Utahovia 
bránili? ..........................................................................................................................
12. Prečo belosi odpustili 
Utahom? .................................................................................................................
13. Aký bol výsledok dohovoru medzi Utahmi  
a belochmi? ..........................................................................
14. Aká idea z toho 
vyplýva? ........................................................................................................................
15. Sformuluj tému 
ukážky: ...........................................................................................................................
16. Charakterizuj Old 
Shatterhanda: ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...
.......................................................................................................................................................................
..
17. Charakterizuj 
Winnetua: ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...
18. Aké sú vzťahy medzi postavami? Ako môžeme postavy 
rozdeliť? .............................................................
.......................................................................................................................................................................
....
19. Ako autor dosahuje dramatické napätie deja? Doplň!
a/ využíva ......................................  vety
b/ vytvára kontrast medzi ............................................   a  ......................................... postavami
c/ dej sa odohráva v ................................................. prostredí  a v ............................... dobe, hrdinovia sú 
................................................................   .
20. Na koľko častí môžeme rozdeliť úryvok? Pomenujte ich:
......................................     ..........................................   ........................................    ...................................
....
21. Čo je zaujímavé, zvláštne na vyjadrovaní 
Indiánov? .................................................................................
22. Vypíš z úryvku umelecké jazykové prostriedky a pomenuj ich! 
.......................................................................................................................................................................
...
23. Poznáš filmovú podobu tohto literárneho diela? Ako sa ti 
páčila? ............................................................
24. Tvorivé úlohy: a/ Vymysli podľa vlastnej fantázie pokračovanie príbehu.
b/ Napíš rozprávanie, v ktorom prežiješ fiktívne dobrodružstvo ako náčelník kmeňa, ktorý ide zachrániť 
svojich priateľov v nebezpečenstve.
c/ Nakresli/namaľuj ilustráciu k tomuto literárnemu dielu. Svoje práce prezentujte na nástenke!
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Liselotte Welskopfová-Henrichová

nemecká spisovateľka /1901-1979/

SYNOVIA  VEĽKEJ  MEDVEDICE

Jaskyňa v Čiernych horách

V centre pozornosti 3.dielu šesťdielneho románového cyklu Synovia Veľkej Medvedice sú
osudy bývalého indiánskeho náčelníka Mattotaupu a jeho syna Harku. Belosi ich volali aj

Top a Harry. Ako vyhnanci vedú nebezpečný život v divočine. Istý čas sa zdržiavajú v
kmeni Siksikov, neskôr sú zamestnaní ako stopári pri stavbe Pacifickej železnice a žijú
medzi dobrodruhmi a zlatokopmi. Kým v predchádzajúcom diele kedysi slávny a hrdý
náčelník ešte tajne pomáhal súkmeňovcom proti ich nepriateľom, z diaľky pozoroval
ich život a bdel nad ich bezpečnosťou, v tomto diele ho premôže nenávisť k ľuďom,
ktorí  ho urazili,  chce sa im pomstiť,  až sa napokon jednoznačne postaví  na stranu
nepriateľov  v  boji  proti  vlastnému  kmeňu.  Mattotaupov  syn  Harka  tuší,  kto  je
pôvodcom  ich  rodinného  nešťastia.  Hoci  ešte  verí  v  nevinu  svojho  otca  a  je
presvedčený o nespravodlivom rozhodnutí kmeňa vyhnať ho zo svojich radov, predsa

len sa mu začína postupne odcudzovať. 

Práca s textom
1. Napíš o svojich pocitoch po prečítaní ukážky, čo ťa na nej najviac 
zaujalo.

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

....
2. Rozdeľ ukážku na tri časti a pomenuj ich!
a/  .....................................................  b/ ...........................................  
c/......................................
3. Kto je hrdinom príbehu? ...........................................
4. Charakterizuj túto 
postavu! ......................................................................................................
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...................................................................................................................................................

....

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

....

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

...
5. Aký vnútorný konflikt musel Harka riešiť pred lovom na bizóny?
...................................................................................................................................................
...
6.  Ako sa Harka pripravoval na lov 
bizónov? .............................................................................
...................................................................................................................................................
....
...................................................................................................................................................
....7. Aká bola tradičná výzbroj na lov bizónov?
...................................................................................................................................................
....
8. Opíš, ako prebiehal lov bizónov, kto sa ho zúčastnil, čo spôsobilo zdramatizovanie deja?
...................................................................................................................................................
...
...................................................................................................................................................
...
...................................................................................................................................................
...
9. Prečo Harka neuhol koňom bokom pred 
bizónmi? .................................................................
10. Aká bola atmosféra 
lovu? ......................................................................................................
11. Napíš celé mená mladých Indiánov, ktorí sa stretli pri mŕtvom bizónovi.
...................................................................................................................................................
....12. Aké pohnútky k lovu mal Čierna Koža Brčko?
...................................................................................................................................................
...
13. Čo si sa dozvedel/dozvedela o jeho 
osude? ...........................................................................
...................................................................................................................................................
....
14. Aký postoj má táto literárna postava k belochom 
a prečo? ..................................................
...................................................................................................................................................
..
15. Napíš základné poznámky k tejto ukážke! Potom si ich napíš do zošita!
Literárny žáner: ..............................................  Literárny druh: .........................................
Literárna forma: .............................................  Hlavná postava: ........................................ 
Vedľajšie postavy: .............................................................................................................
Téma: život amerických ............................ a ich boj za ................., lov na .......................
Idea: Western vyzdvihuje  hodnoty cti a obetavosti, víťazstvo .............. nad zlom, boj za 
s ................................................ a  r...................................... medzi národmi .
16. Tvorivé úlohy: a/ Nakresli do zošita pod poznámky bizóna! 
b/ Predstav si, že Harka je pri love zranený. Vymysli vlastné pokračovanie príbehu.
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Pre začlenených ( Mgr. Marcela Krajčovičová )

                                                      Slovné druhy a ich význam

S
lová oh

yb
n

é

                                 Sk
loň

u
jú

 sa

1.Podstatné mená (substantíva) – názvy osôb, zvierat, vecí, vlastností a dejov (napr. 
Jozef, myš, šampón, beh).

2. Prídavné mená (adjektíva) – vlastnosti osôb, zvierat, vecí a javov u podstatných 
mien (napr. cudzí, rýchle, krásny, Jozefov, mamin).

3. Zámená (pronominá) – zastupujú podstatné alebo prídavné mená či na ne odkazujú 
(napr. my, oni, niekto, nič, žiadny, jeho, ten).

4. Číslovky (numeráliá) – označujú počet alebo poradie, príp. iné číselné významy (napr. 
dva, niekoľko, päťnásobný, pätero, desiaty).

       Č
asu

jú
 sa

5. Slovesá (verbá)  – vyjadrujú dej: činnosti (hrať, volať, kričať), stav (ležať, stáť), zmenu 
stavu (očervenieť, zostarnúť).

7. Predložky (prepozície) – vyjadrujú bližšie okolnosti, ale len v spojení s pádom – 
miesto (šla do kina), čas (prídem k večeru), spôsobu (výzvu prijal s úsmevom), 
miery (vyrástla do krásy), príčiny (bol zodpovedný za účasť ostatných).

8. Spojky (konjunkcie) – spájajú slová alebo vety (napr. a, i, ale, alebo, keď).
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Slová neoh
ybné 
           
( neskloňuj

9. Častice (partikuly) – uvádzajú vety (kiežby, nech), zdôrazňujú slová vo vete (dokonca, 
ba, fakt) alebo upresňujú postoj rozprávača (Nech už prestane pršať. Len sa neboj.).

10. Citoslovcia (interjekcie) – vyjadrujú city, nálady a napodobňujú zvuky (napr. vrrr, 
ach, hmmm, cink).

VZORY PODSTATNÝCH MIEN

mužský rod

životné
zakončené na spoluhlásku alebo -o chlap

zakončené na -a hrdina

neživotné
zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhl. dub

zakončené na mäkkú spoluhlásku stroj

ženský rod

samohláskové
pred "a" tvrdá alebo obojaká spoluhl. žena

pred "a" mäkká spoluhláska ulica

spoluhláskové
v G sg. prípona -e dlaň

v G sg. prípona -i kosť

stredný rod  

zakončené na -o mesto

zakončené na -e srdce

zakončené na -ie vysvedčenie

zakončené na -a, -ä dievča

vzor gazdiná -slová gazdiná, stryná, ujčiná, testiná, šľachtičná, kňažná, princezná, 
kráľovná, cárovná, cisárovná

podstatné mená mať a pani majú osobitné skloňovanie

VZORY POMNOŽNÝCH PODSTATNÝCH MIEN

zakončenie v N sg. zakončenie v L sg. rod vzor

-y (Piešťany)
-och (v Piešťanoch, v kúpeľoch)

mužský dub

-e (kúpele) mužský stroj

-y (Tatry) -ách, -ach (v Tatrách), -iach (v nohaviciach) ženský žena
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-e (nohavice) ženský ulica

-á, -a (pľúca)  stredný mesto

-ia (prsia)  stredný srdce

Boli asi štyri hodiny, keď mi zazvonil budík. Zobudil ma, samozrejme, včas, pretože turnaj 
začínal až o ôsmej hodine. Aj keď cesta na miesto turnaja trvá až hodinu, aj tak som mal 
mnoho času. Veľakrát sa mi sníval ten istý sen, že tam prídem neskoro. Raz som tam bol, 
no bolo to už dávno. Mám rád športovanie, ale súťaže ma stresujú. „Aha, ponad kopce 
vychádza slnko,“ upozornila ma mama rozplývajúca sa nad obrazom východu slnka. 
Podráždene som jej odpovedal: „Mňa to teraz vôbec nezaujíma!“ Keď sme tam prišli, 
niektorí moji spoluhráči tam už na nás čakali. „Kto ešte chýba?“ spýtal sa tréner. Zdalo sa 
mu, že má príliš málo hráčov, lebo vždy nás je aspoň desať. Vzápätí sa objavil spomínaný 
člen nášho tímu a mohlo sa začať. Chvalabohu, všetko dobre dopadlo. V turnaji sme 
skončili až tretí, no nikoho to netrápi. „Hurá!“ všetci sme svorne kričali poskakujúc a 
tlieskajúc rukami.
 2. V danom texte vyhľadaj:

zámená – aj urči druh

číslovky– aj urči druh

 podstatné mená

slovesá

Zopakovanie prídavných mien

V strede tábora stál ndiánsk  totem. Z ndiánovej čelenky vypadlo maličké pierko

a ľahučko poletovalo vo vetre. Z autobusu vystúpili volensk  hokejisti. V 

priestoroch volenského zámku sa nachádzajú ucelené expozičné celky. Mnohí ešte stále

hľadajú ánošíkov poklad. Zachovávame ánošíkovskú tradíciu, ktorá posilňuje 

spolupatričnosť nášho národa. Pred dverami sa povaľovala unčov  kosť. 

Neďaleká ukučínov  ulica je opäť rozkopaná. Do Prahy pricestoval na návštevu 
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merick  prezident. Zvonka bolo počuť ickin  mňaukanie. Bolo to alamúnsk

 riešenie situácie. Aj Slovensko je už členom urópskej nie.

 Overiť 

Vyučovací predmet : Fyzika                                    Vyučujúca : Mgr. Zlata 
Pavlovičová
Triedy: 7.A, 7.B, 7.C,7.D                                             Úlohy na obdobie : 30.3.- 
3.4.2020

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Skupenstvo látky. Premeny skupenstva 
látky “, 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)
               V závere prezentácie je niekoľko otázok. Odpovede na tieto otázky  zapíšte 
do zošita.

2. Úloha  na opakovanie :

a) Aké teplo prijmú telesá z rozličných látok, uvedených v tabuľke ( učebnica - Fyzika pre
7.ročník základnej školy – str.88 ) s rovnakou hmotnosťou  600g, ak sa zohrejú 
z teploty 18oC na teplotu 100oC ? 

Upozornenie !  Hodnoty hmotnostných tepelných kapacít, sú v tabuľke, v učebnici 
uvedené v jednotke J/kg .oC .  Nezabudnite na to, keď budete uvádzať jednotky 
vypočítaných hodnôt TEPLA pre jednotlivé telesá.

b) Zoraďte látky z tabuľky podľa veľkosti vypočítaných hodnôt  prijatého tepla (od 
najmenšieho po najväčšie ). 

c) Ktorá látka, potrebuje najviac tepla na svoje zohriatie ?

Ako sa môže využiť táto jej vlastnosť ? 
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Pozn. Ak nevieš odpoveď  na poslednú   otázku, skús ju hľadať čítaním textu 
v učebnici

 - Fyzika pre 7.ročník základnej školy –str. -75 -76.

Skontroluj si !
Riešenia úloh z týždňa od 16.3. do 20.3. 2020
str.88 /“ÚLOHA“

a) Q = m.c.( t2 –t1)

b) m = 10 kg

t1 = 200C

t2 = 1 0200C

c  = 452 J/kg.0C

Q = ?

c) Q = 10 kg . 452 J/kg.0C . ( 1 0200C – 200C)

Q  = 4     520     000 J = 4 520  kJ

Kus železa musí prijať 4 520 kJ tepla.

str. 89/ 2. úloha
m = 10 kg

t1 = 600C

t2 = 400C

c  = 4,2  kJ/kg.0C

Q = ?

        Q = m.c.( t1 –t2)
Q = 10 kg . 4,2  kJ/kg.0C . (600C -400C)

Q = 840 kJ

Voda v radiátoroch odovzdala  840 kJ tepla.

str. 89/ 3. Úloha
m = 1,5 kg

t1 = 1200C

t2 = 200C

c  = 2  kJ/kg.0C

Q = ?

        Q = m.c.( t1 –t2)
Q = 1,5 kg . 2  kJ/kg.0C . (1200C -200C)
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Q = 300 kJ (300     000 J)

Z oleja sa uvoľnilo 300 kJ tepla.

SAMOŠTÚDIUM
PREDMET: INFORMATIKA
VYUČUJÚCI: Mgr. Tomáš Kováčik

 (od 30. marca do 3. apríla 2020)

7. ročník (7. A, 7. B, 7. D)
Prezentácia v programe PowerPoint
Rozsah: 7 snímok 
Téma: Možnosti elektronickej komunikácie počas karantény
Poslať na mail: informatera@gmail.com (alebo dodatočne priniesť do školy po karanténe)

12

mailto:informatera@gmail.com


SAMOŠTÚDIUM
PREDMET: NEMECKÝ JAZYK
VYUČUJÚCA: Mgr. Adriana Gočová

Týždenný plán z nem . jazyka pre 7.B od 30.3. do 3.4.2020

Pracovný zošit str.32 cv.9
                           str.33 cv.12 /pomôž si knihou na str.51 – DU KANNST/
                           str.33 cv.14, 15
Kniha str.49 cv.14. Napíš si prosím ťa, do zošita!
                           V tomto cvičení správne spoj určitý člen s podstatným menom ,a potom ho
vymeň za osobné zámeno napr. das Bett –es
Do slovníčka si napíš tieto farby.
rot - červená                            schwarz – čierna
blau – modrá                           grün – zelená
braum – hnedá                        weiß - biela
gelb – žltá                                 grau –šedá
lila – fialová                              pink ,rosa - ružová

SAMOŠTÚDIUM
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová
Predmet: Nemecký jazyk
Trieda: 5.A, 7.B, 7.C, 7.D
Termín: od 30.3 – 3.4. 2020

1. MODUL  2/ LEKTION 1

Téma WOHNEN – BÝVANIE
Žiaci sa naďalej učia slovnú zásobu, ktorú som poskytla.

1. Poznámky do zošita

Zápor/Negation -  nicht a kein
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V nemčine sa zápor vyjadruje rôznymi spôsobmi, my si dnes vysvetlíme používanie záporu 
KEIN – ŽIADNY a NICHT – NIE, NE-.

A/ KEIN -ŽIADNY
Otázka:

Čo je to, nejakýstôl? Was ist das, ein Tisch?

Áno, to  je nejaký stôl.   
Ja, das ist ein Tisch.

Odpoveď:
Nie, to nie je stôl, to  je nejaká
skriňa.

doslovne Nie, to je žiadny stôl, to je nejaká
skriňa.

Nein, das ist kein Tisch,  das  ist ein
Schrank.

(skriňa má člen DER, preto je ein!!)

Pozn. Precvičte si toprosím v pracovnom zošite s. 30 cv.5.

B/ NICHT – NIE, NE-

Otázka:                

Je záhrada veľká?
Ist der Garten groβ?

Odpoveď:

Nein,  er  ist nicht groβ.
Nie, on (pretože je DER GARTEN)  je nie veľký.

Ďalšie vety:
Kuchyňa nie je malá. Die Küche ist nichtklein.

alebo Nie, kuchyňanie je malá. Nein, die Küche ist nichtklein.

Viac príkladov nájdeš v učebnici na strane 83 /12!!!!

2. Pracovnýzošit

Strana 31 cv. 6, 7

PrajemVám, moji milí, príjemný týždeň!!!  už mi je zaVami smutno
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SAMOŠTÚDIUM
PREDMET: GEOGRAFIA
VYUČUJÚCA: Mgr. Johana Fabová

- jeden z najmenších štátov Európy
- úzko previazané s Francúzskom (euro, hospodárstvo)
- nízke dane
- Veľká cena automobilov F1 v uliciach mesta

ŠTÁTY BENELUXU
Belgicko, Luxembursko, Holandsko

Strana 65-66

 Videá: Antverpy  Belgicko

BELGICKO
hlavné mesto – Brusel

PRÍRODNÉ POMERY:

-leží na pobreží Atlantického oceána, územie je tvorené nížinami, pahorkatinami – pohorie ARDENY

-Pobrežné planiny sú tvorené najmä piesočnými dunami a POLDRAMI   (poldre sú časti krajiny, ktoré
ležia pod hladinou mora a sú od neho chránené hrádzami, alebo ďalej vo vnútrozemí poľami, ktoré
sú odvodnené kanálmi)

- rieky MAAS, ŠELDA (Schelde)

SOCIOEKONOMICKÉ POMERY: 

problém s dvojjazyčnosťou – FLÁMI (S Belgicka – bohatšia časť) VALÓNI (J)

Priemysel – v minulosti ťažké strojárstvo (zbrane),
                 - elektrotechnický (spotrebná elektronika), brúsenie diamantov, výroba čokolády
Mestá – Antverpy – prístav, Bruggy, Gent, Liége, 
Brusel – sídlo EÚ, sídlo NATO (Severoatlantická aliancia), 
dominanta – Atómium (model atómu železa zväčšený 165 miliárd-krát – 102 m)

LUXEMBURSKO
hl. mesto – Luxemburg

-Najmenší štát z trojice krajín Beneluxu

-Významné postavenie má priemysel – hutnícky (vlastná železná ruda)

-Je sídlom medzinárodných bánk a niektorých orgánov EU

-Štát patrí k najbohatším na svete, s vysokou životnou úrovňou obyvateľstva 

-finančná veľmoc (bankovníctvo, poisťovníctvo), pestovanie viniča 
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-hovorí sa jazykmi – nemecký, francúzsky avšak úradným jazykom je luxemburčina

SAMOŠTÚDIUM
PREDMET: Anglický jazyk
VYUČUJÚCA: PaedDr. Anna Godálová

strana 50/1 čítať a prekladať
vypísať slovíčka z textu a naučiť sa 
strana 51/2 napísať do zošita odpovede
pracovný zošit str. 40/1 - doplniť chýbajúce slovo 
                        str. 40/2 -doplniť frázy

SAMOŠTÚDIUM
PREDMET: Anglický jazyk
VYUČUJÚCA: Mgr. Martina Žáková

   7.B - uč.50/1a, čítať, prekladať text (Dylan´s plan), vypísať slovíčka,
text si vždy môžete vypočuť online (podľa strany a cvičenia) 
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=sk&selLanguage=sk
online stránku môžete využiť aj na hry a precvičovanie slovnej zásoby
50/1b doplniť mená žiakov
51/2 odpovedať na otázky písomne do zošita
51/3a, b  vypísať do zošita frázy z textu, priradiť ich k daným výrazom vo forme dialógov
PZ 40/ 1 doplniť chýbajúce slovo
40/ 2 doplniť frázy z tabuľky
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SAMOŠTÚDIUM
PREDMET: OBČIANSKA NÁUKA
VYUČUJÚCA: Mgr. Dominika Jamborová

Vojny
Hlavné príčiny vzniku vojny: 

 Hospodárske, politické  záujmy
 Nábožensko-etnické konflikty

Vojny delíme: 
1. Lokálne - na určitom území 
2. Občianske - v štáte  o politickú moc
3. Svetové- 1. a 2. svetová vojna

1. svetová vojna ( 28. júl 1914 – 11. november 1918)
 Vojna  vznikla  ako  dôsledok  krajného  zostrenia  rozporov  medzi  svetovými 

mocnosťami v zápase o sféru vplyvu, kolónie, odbytiská a trhy.

 Najagresívnejšie vystupovalo Nemecko.

2. svetová vojna  (  1. september 1939 – 8. máj 1945 )

 Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách
ľudstva,  ktorý  stál  život  asi  45  až  60  miliónov ľudí.  Boje  prebiehali  v  Európe,
Ázii a Afrike.

 Počas vojny zomreli desiatky miliónov civilistov,  milióny príslušníkov ozbrojených
síl, boli zničené celé mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom
dedičstve ľudstva.  

Revolúcia
 Prevrat, podstatná zmena v spoločensko- politických vzťahoch.

 Môže sa uskutočniť aj pokojnou cestou ako v bývalom Československu v roku 1989. 
(Nežná revolúcia ) 

17

https://sk.wikipedia.org/wiki/1945
https://sk.wikipedia.org/wiki/8._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/1939
https://sk.wikipedia.org/wiki/1._september


SAMOŠTÚDIUM
PREDMET: DEJEPIS
VYUČUJÚCI: Mgr. Gejza Sitkey

Dejepis

Správne odpovede z testu: 1.d, 2.a, 3.d, 4.b, 5.b, 6.a, 7.c, 8.c, 9.c, 10.d

Učebná látka Reformácia a katolícka reforma  Učebnica str. 65-66

Práca s  učebnicou – čítanie  s  porozumením,  za spojovníkom – doplniť  stručne zadania  z

učebnice.

Úpadok cirkvi ( čo jej bolo vytýkané ) – 

Vystúpenie Martina Luthera ( základné myšlienky, opora v Biblii ) – 

Nové cirkvi ( reforma-protestanti, Augsburg ) – 

Technická výchova

Oprava omietok, maľovanie, drobné domáce údržby – učebnica Techniky str. 168-175
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Matematika (týždeň 30.3. – 3. 4.2020)
Vyučujúci: Mgr. Ivan Kopčan
7. B – Percentá
Cez portál ALF
zstribecskato.sk→Program Alf→ kód školy: zstribecskato  (bez hesla)→výber triedy→meno 
žiaka (bez hesla)
Percentá– základ zopakovanie počítania PRIAMEJ ÚMERNOSTI (TROJČLENKY).
Teória: napr. nalepiť do zošita, prípadne prepísať.

Zbierka pre 7.ročník   Percentá

Strana:28 celá; 29/7,8,9

Výpočet hodnoty k počtu percent

29/1,2,4; 30/5 až 8
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Možnosť riešiť príklady z učebnice Matematika pre 7.ročník ZŠ 2.časť, strany 62 až 67.

SAMOŠTÚDIUM
BIOLÓGIA 30.3-3.4.2020
VYUČUJÚCA: Mgr. Jana Kacinová

ÚLOHA 1 Zopakovanie obehovej a dýchacej sústavy, odporúčam najprv naučiť až potom 
spustiť test

- Test- program ALF Dýchacia sústava

- Program Alf Obehová sústava

Prihlásenie: zstribecskato.sk – program ALF-kód školy:zstribecskato (bez hesla)- výber 
triedy – meno žiaka (bez hesla)

ÚLOHA 2 Poznámky do zošita

Vylučovanie
V ľudskom tele vzniká pri premene látok v bunkách nadbytočná voda a odpadové látky.
Na ich odstraňovaní sa podieľa tráviaca, dýchacia a močová sústava.
Procesy látkovej premeny Odpadové látky Odstraňuje
trávenie stolica tráviaca sústava
dýchanie oxid uhličitý, vodná para dýchacia sústava
vylučovanie moč, pot močová sústava, koža

Močová sústava
- zabezpečuje hospodárenie s vodou a vylučovanie tekutých odpadových látok z tela,
- Zloženie: obličky, močovody, močový mechúr a močová rúra.
OBLIČKY:
- sú párový orgán fazuľovitého tvaru, obalené tukom,
- uložené po bokoch chrbtice,
- každá oblička je spojená močovodom s močovým mechúrom.
Obličky tvorí:
a) kôra: sú v nej drobné obličkové telieska. Majú podobu guľovitého vačku s dvojitou stenou.
Vnútri telieska je klbko vlásočníc. Cez ich stenu sa filtruje krv a vzniká prvotný moč (filtrát), 
ktorý z telieska odvádza zberný kanálik.
b) dreň: je tu sústava kanálikov v ktorých vzniká definitívny moč, ktorý sa tvorí z prvotného 
moču. 
c) obličková panvička. 
MOČOVODY: - rúrky hrubé asi ako slamka,
- steká nimi moč z obličiek do močového mechúra.
MOČOVÝ MECHÚR: - v ňom sa hromadí moč.
MOČOVÁ RÚRA: - je trubica, ktorou odteká moč z močového mechúra.
Dialýza = umelá oblička - mimotelové čistenie krvi špeciálnym prístrojom.
MOČ: - je číra svetložltá tekutina, obsahuje vodu, organické a anorganické látky.
Obličky poškodzuje napr. zadržiavanie moču, nedostatočné prijímanie tekutín, ...
Význam obličiek:
- zabezpečujú stálosť vnútorného prostredia,
- zabezpečujú hospodárenie s vodou a minerálnymi látkami,
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- odstraňujú z tela vo vode rozpustené odpadové a cudzorodé látky,
- udržujú rovnováhu tekutín v tele.
Nakresli alebo nalep do zošita a pomenuj

ÚLOHA 3  Poslať mi na mail jlomazova@azet.sk odfotený plagát propagujúci zdravý 
životný štýl a správnu životosprávu.
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SAMOŠTÚDIUM
CHÉMIA  30.3-3.4.2020
VYUČUJÚCA: Mgr. Jana Kacinová

ÚLOHA 1: Poznámky do zošita :HORENIE – vypracovať
tento PL s pomocou učebnice str.70-71slúži ako poznámky

1.Doplň:                                                                                          
Horenie
je ............................................. ............................................, pri
ktorej sa uvoľňuje ............................. a .....................................
.Pri ............................................ sa
látky ......................................... so ..............................kyslíkom. 
2. Podmienky horenia:
      1. .........................................................................
      2. ............................................................................
      3. .............................................................................

3. Horľavina je :
-.......................... ............................, ktorá reaguje s ........................,
   pričom vzniká .......................... .
- ............................ je stĺpec ............................., väčšinou                           Kde je najväčšia    
  ................................ látok.                                                                          teplota? (označ)

4. Červenou farbou podčiarkni horľavé látky a zelenou farbou podčiarkni nehorľavé 
látky:

piesok, voda, benzín, drevo, alobal, papier, etanol, uhlie, nafta, štrk, betón, ocot, sklo, 
alkohol, železo, biely fosfor, zemný plyn, mokré drevo, hlina, vodík, metán, acetón, sneh, 
zlato, horčík

5. Horľaviny musia byť výrazne označené. Ako? Nakresli

6. Zápalná teplota je ............................................................................................
................................................................................................................................

    Môžeme ju dosiahnuť......................................., ....................................,
     ................................................................................................................................
    Pri jej dosiahnutí sa ............................................................................................
        .................................................................................................................................
        ..................................................................................................................................

  Platí, čím je zápalná teplota ..............................tým je látka .................................. .

7. Ako skladujeme horľavé látky?
   -  v ................................ množstvách
   -   v ............................................... nádobách
   -    miestnosť musí byť .............................................................................................
   - v blízkosti musí byť vždy umiestnený .............................................................
   -   v blízkosti sa nesmie pracovať s ......................................................................
ÚLOHA 2 test v programe ALF – Chemické reakcie I

(pred testom zopakovať chemické reakcie, reaktanty, produkty, zákon zachovania hmotnosti, 
chemický rozklad, chemické  zlučovanie)
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Prihlásenie: zstribecskato.sk – program ALF-kód školy:zstribecskato (bez hesla)- výber 
triedy – meno žiaka (bez hesla)

Riešenie PL Chemické reakcie (skontrolovať a opraviť čo ste mali zle):
1. Vápenec              pálené vápno + oxid uhličitý
Reaktanty: vápenec
Produkty: pálené vápno, oxid uhličitý
Typ chemickej reakcie: chemický rozklad
2. Sóda bikarbóna               oxid uhličitý + voda + uhličitan sodný 
Reaktanty: sóda bikarbóna
Produkty:  oxid uhličitý, voda , uhličitan sodný
Typ chem. reakcie: chemický rozklad
3.Železo + síra               sulfid železnatý
Reaktanty : železo, síra
Produkty: sulfid železnatý
Typ chem. reakcie : chemické zlučovanie
4. Voda            kyslík + vodík
Reaktanty: voda
Produkty: kyslík, vodík
Typ chemickej reakcie: chemický rozklad
5. Peroxid vodíka             voda + kyslík
Reaktanty: peroxid vodíka
Produkty: voda, kyslík
Typ chem. reakcie: chemický rozklad

6. Hypermangán                manganan draselný + oxid manganičitý + kyslík
Reaktanty: hypermangán
Produkty: manganan draselný , oxid manganičitý , kyslík
Typ chem. reakcie: chemický rozklad
7. Uhličitan meďnatý            oxid uhličitý + oxid meďnatý
Reaktanty: uhličitan meďnatý
Produkty: oxid uhličitý, oxid meďnatý
Typ chemickej reakcie: chemický rozklad
8. Modrá skalica + sóda            uhličitan meďnatý + síran železnatý
Reaktanty: modrá skalica, sóda
Produkty: uhličitan meďnatý, síran železnatý
Typ chemickej reakcie: nie je to ani chem. zlučovanie ani chem. rozklad
9. Železo + modrá skalica                meď  + síran železnatý
Reaktanty:  železo , modrá skalica
Produkty:  meď ,  síran železnatý
Typ chemickej reakcie: nie je to ani chem. zlučovanie ani chem. rozklad
10. Síra + kyslík              oxid siričitý
Reaktanty: síra, kyslík
Produkty: oxid siričitý
Typ chemickej reakcie: chemické zlučovanie
11. Metán + kyslík               oxid uhličitý + voda
Reaktanty: metán, kyslík
Produkty: oxid uhličitý, voda
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Typ chemickej reakcie: nie je to ani chem. zlučovanie ani chem. rozklad
SAMOŠTÚDIUM
TECHNIKA  30.3-3.4.2020
VYUČUJÚCI: PaedDr. Ladislav Vozár

 oprava omietok, maľovanie, drobné domáce údržby. Učebnica str.168až 175. 
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Samoštúdium 
Ruský jazyk  (30.3. – 3.4. 2020)
Trieda:  7.B
Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková

Opakovanie slovnej zásoby (lekcia 9) a čítanie textu z učebnice – str. 33 Na hodine 
kreslenia - Наурокерисования
пчела   ( pčelá)- včela
ещё   (jiščo) - ešte
кисточка  (kístačka) - štetec
товарищ   (taváriš) – priateľ, druh
урок   (urók) – vyučovacia hodina 
рисование   (risavánije) - kreslenie
рисовать   (risaváť) – kresliť 
рисунок   (risúnak) – výkres, kresba 
только    (tóľka)- iba, len
почему  (pačimú) - prečo
ничего  (ničivó) - nič
краски  (kráski) – farby 
соседка  (sasédka) – susedka 
взять  (vzjať) - vziať
мак   (mak) - mak
разный  (ráznyj) – rôzny, rozličný
оранжевый  (aránževyj) - oranžový
шина   (šína) - pneumatika
ёжик   (jožik) - ježko
жук   (žuk) – chrobák 
лягушка  (ljáguška) - žabka
мышь (myš) - myš
однажды (adnáždy) - raz
пойти  (pajtí) - ísť
найти  (najtí) - nájsť
отпустить  (atpustíť) pustiť
конфета  (kanféta) - cukrík
кормить ( karmíť) – kŕmiť 
есть  (jesť) - jesť
ловить  (lavíť) - loviť
домой  (damój) – domov 
жить (žiť) – bývať, žiť 
деревня   (dirévňa) – dedina 
улица   (úlica) – ulica 
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Upevňovanie, tréning  písania písmen : 
Ч  ч = Č č  Щ   щ = SčsčЖ ж= Ž žШ ш =  Š š

Z pracovného zošita  Hravá ruština vypracovať cvičenia  4, 5, 6 na str. 36
Str. 37 /opakovanie cvičenia 1, 2, 3, 4 
Kontrola cvičení v PZ - strana 36, 37
Str. 36  
cvičenie 4 –дочки , учебник, карандаш, ручка, Верочка, нарисовала, 
зайчика, мама, дочке, шапку, Кошице, города, Жилина .
cvičenie 5 - lopta -мяч,mačka -кошка, ježko - ёжика, ceruzka –карандаш
cvičenie 6 -  tajnička (кросворд)

1. кошка  2. девочка  3.  жук 4. собака   
5.мальчик6.  машина   7. карандаш

Str. 37 / cvičenie 1 -  a/  B         b/ A   c/ C
cvičenie 2 - samostatne dopíšete písanú podobu písmen.
 ( pomôžte si tabuľkou AZBUKY)
cvičenie 3 –  A = 2,  B = 3,  C = 1
            cvičenie 4 – preklad viet→  У меняшоколад. Ёжик живёт в лесу. Там пчела. 
На парте книги. 
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