
Samoštúdium SJL- 4.5.2020-7.5.2020

Slovenský jazyk

Milí siedmaci.
Tento týždeň od 4.5.2020 do 7.5.2020 Vám posielam na zopakovanie pracovné listy.
Skôr ako začnete pracovať, opíšte si alebo vystrihnite a nalepte do zošita tieto poučky. 
Posielam Vám lepší prehľad skladby, ktorú sme doteraz prebrali. Je tu stručný prehľad 
učiva z učebnice zo strany 66-72. S učebnicou nebudete tento týždeň pracovať, iba 
s pracovnými listami.
Prajem Vám veľa zdravia, ak niečomu nerozumiete, napíšte mi na môj mail.
Ďakujem za slohové práce, čakám od ďalších žiakov. 
Môj mail: janka.chvojkova@azet.sk

Jednočlenná veta, dvojčlenná veta, podmet, prísudok, 
holý, rozvitý, viacnásobný člen

Dvojčlenná veta

PODMET a PRÍSUDOK   (hlavné vetné členy)   tvoria   d v o j č l e n n ú       vetu.
Medzi podmetom a prísudkom je prisudzovací sklad. Ak má veta len jeden prisudzovací sklad, nazýva sa 
JEDNODUCHÁ.

Podmet – je vždy v nominatíve!!!

a) vyjadrený:  Potraviny obsahujú cukry. Marek je najrýchlejší zo všetkých.  Nám sa to nepáčilo. 

b) nevyjadrený: Prišli neskôr. (oni)  Nemám ju rád. (ja) Prídeš nás pozrieť? (ty)

Prísudok
A. slovesný: Na návštevu priniesli kvety. Bolesť sa šírila rýchlo do celého tela. 
*môže pozostávať aj z viacerých slov:
napr. zvratné sloveso tešiť sa 

                               (ja)       sa teším – Prítomný čas
sa budem tešiť. – Budúci čas
som sa tešil. – Minulý čas
by som sa tešil – Podmieňovací spôsob prítomného času
bol by som sa tešil. – Podmieňovací spôsob minulého času

        sa musím (nesmiem, začnem, prestanem, môžem, chcem) tešiť – neplnovýznamové slovesá

B. slovesno-menný prísudok (pozostáva zo slovesnej časti a     mennej tzn. podst. mena/príd.mena)
(Milan) je najlepší.                Rodiča  sú právnici.
              bude najlepší.                                         boli právnici.
              musí byť najlepší. nemohli byť právnici. 

Rôzne podoby
slovesného

prísudku
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              a pod. 

Holá a rozvitá veta
1. Holá veta – veta obsahuje, len prisudzovací sklad. napr. Mrazy ustúpili. Počasie je premenlivé. Odišli.(oni)
2. Rozvitá veta – obsahuje okrem prisudzovacieho skladu aj iné vetné členy. Amazonský prales sa zmenšuje pomalšie. 

HOLÝ VETNÝ ČLEN  (je samostatný): Uvarila polievku.                                          Chlapci vyhrali turnaj.
ROZVITÝ VETNÝ ČLEN (je spresnený iným vč): Uvarila zeleninovú polievku.    Naši chlapci vyhrali turnaj.
VIACNÁSOBNÝ VETNÝ ČLEN: tvoria ho dva alebo viaceré rovnocenné vetné členy. Jeho členy sú oddelené čiarkou. 
Posledný vetný člen je väčšinou pripojený spojkou. Uvarila polievku, mäso a zemiaky.  Chlapci a dievčatá vyhrali 
turnaj.

Jednočlenná veta

- nemá jadro rozčlenené na podmet a     prísudok. Jej vetné jadro sa nazýva v e t n ý  z á k l a d      .

A) Slovesné jednočlenné vety – obsahujú sloveso. Pomenúvajú najmä javy v     prírode. Napr. Vyjasnilo sa.  V noci 
nasnežilo. Bolo chladno. alebo pocity ľudí: Je mi príjemne. Spalo sa mi dobre. Zaiskrilo sa mu v očiach. Bolo nám do 
smiechu.

B) Neslovesné jednočlenné vety – obsahujú iné slovné druhy než slovesá, najčastejšie podstat. m, príd.m., 
príslovky, citoslovcia. Sú to najmä názvy: Slovenský jazyk, Dobré jedlo, Potraviny, Cukráreň Babička; nápisy: Horľavina; 
prejavy citov: Jéj!, Výborne!, alebo výrazy ako: Mami, Soni, psst! aha!.

Podmet, prísudok a vetný základ

1. Vypíš z viet podmet a prísudok:

Ak je podmet nevyjadrený napíš nevyjadrený a daj osobu, ak je prísudok menný napíš 1m aj
slovesný napíš 1 s

Vety: Podmet Prísudok

Na nástupišti čakali netrpezliví novinári

Upachtený vyšetrovateľ sa ponáhľal do nemocnice. 

On ich videl.

Na nástupišti spadla klietka. 

Chorý sa dnes cíti lepšie.

Pracovali sme veľmi dobre.

Tento televízor je tvoj.



Peter bol veľmi zvedavý.

Líška sa po chvíli opäť začala prikrádať. 

Brat je výtvarný grafik.

Poľný zajac sa začal pásť.

Pavučiny sú v tráve.

2. Jednočlenná, dvojčlenná veta – 7. ročník

Vyhľadaj hlavné vetné členy( podmet+prísudok )- urč druh nájdeného vetného člena a vetu 
podľa členitosti:

1. Všetky naše zvieratká sú zaočkované..
2. Encyklopédia vesmíru.
3. Boli by sme prišli aj skôr.
4. Nádherne snežilo.
5. Dnešný deň prešiel veľmi rýchlo.
6. Aha!
7. Krásne!
8. Aj ráno silno a husto snežilo.
9. Žiaci by boli odišli zo školy ráno.
10.Juraj sa veľmi snažil urobiť projekt.
11.Dušan je výborný právnik v našej rodine!
12.Spi!
13.Pomaly sme sa rozhodli ísť na exkurziu do Martina.
14.Dnes opäť fúka.
15.Priatelia by sa mohli prísť s nami zabaviť.
16.Zábava bude určite veľmi dobrá.
17.Dovidenia!
18.Mrholí od rána.
19.Vyrobíme.

3. Holý, rozvitý a viacnásobný vetný člen

Veta so zvýrazneným vetným členom holý rozvitý viacnásobný

Maškarné plesy bývajú najmä v období fašiangov.

Juraj, Peter i Zuzka idú spolu do kina.

Má  rád rezance s makom..

Preskočil som ju na druhýkrát.

Zvery utekali pred poľovníkmi..

Pripravujú sa na dlhú zimu i chladnejšiu jar.

Mama robí výborný koláč.

Trojnásobní  víťazioslavovali víťazstvo.

Príďte k nám!

Zavri!



Kedysi som bol prvý v skoku do výšky.

Priatelia z našej ulicednes prišli.

Prší, fúka, ba aj primŕza.

Obyčajne sedávam vpredu.

Dnes sme videli Julku.

Kúpili sme hrušky, jablká i slivky.

Zvolenská stanica je veľmi opustená.

Je to psí život.

Moja sestra sa učí.

Literatúra
Opakovanie formou pracovných listov. Prečítali ste si dve hry, spravili rozbor do zošita. 
Tento týždeň si zopakujete hry. Opäť si ich prečítajte, pracujte s pracovnými listami.

ROZHLASOVÁ HRA 

Jana Bodnárová – Starec a počítačový chlapec 

1. Koľko osôb vystupuje v úryvku? ……………….  V úryvku sú však aj vety ktoré nepatria žiadnej
osobe. Aké  sú to vety? ………………………………………………

2.  Odpovedz podľa úryvku:

a, Prečo je chlapec u starca? ……………………………………………………………

b, Aké má starec povolanie? ………………………………………………………...…

c, Ako inak možno nazvať postavu starca? ……………………………………………

d, Ako sa správa chlapec pri hraní počítačovej hry? …………………………………

e, Ktoré slovné spojenie vyjadruje, že človej zmení svoje správanie na pravý opak?

…………………………………………………………………………………………

3. Vypíš z úryvku 2 – 3 slová, ktoré charakterizujú starcov typický prejav a chlapcov prejav.



4. Uvažuj, koho má na mysli starena z dediny, keď hovorí: ,,Je strašná … Ani na Vianoce nespí… “

…………………………………………………………………………………………

5. Objasni 2 – 4 vetami, aký bol vzťah starca a chlapca.

DISKUSIA:  Aký  máš  ty  vzťah  so  svojím  dedkom/svojou  babkou?

……………………………………………………………………………………..……

Jozef Cíger Hronský Sokoliar Tomáš

(práca s textom v literárnej výchove 7. ročník str. 146 – 149)

1. Čo vyplýva z textu?

A) Tomáš žije s otcom, dedom a sestrou

B) Sokoliarom pána Baláža bol Iľok

C) Tomáš sa stane najvýznamnejším sokoliarom na Zvolenskom zámku

2. Pes, ktorého zabil Tomáš, sa volal:

A) Dravčo                    B) Lapaj            C) Dunčo             D) Fružina

3. Tomášova sestra sa volala:

A) Anička                    B) Katka            C) Agátka            D) Elenka

4. V najvyššej zámockej veži bol zámocký:

A)  vtáčinec                B) zverinec         C) žalár               D) úkryt pre poklad

5. Dravčo bol vzácny:

A) sokol                     B) pes                 C) kôň                 D) jastrab

6. Pomenuj umelecké jazykové prostriedky:

- v očiach zahorel mu smiešok ...................................................

- pyšné múry hradu ...................................................................

STAREC CHLAPEC



- mesiac visí na oblohe .............................................................

7. Syn deda Metodeja bol:

A) čriednikom pri koňoch na Pastvinách

B) čriednikom pri koňoch na Zvolenskom zámku

C) sokoliarom na Zvolenskom zámku

D) dozorcom pri práci na poli

8. Ded Metodej sa preľakol iba raz, keď:

A) jeho vnučka prišla neskoro domov

B) jeho vnučka ochorela

C) Tomáš vbehol do divej čriedy vlkov

D) Tomáš vbehol do divej čriedy koní

9. Strakavý žrebec mal tŕň:

A) pod kolenom zadnej nohy

B) pod kolenom prednej nohy

C) nad kolenom zadnej nohy

D) nad kolenom prednej nohy

10. Kto vyslobodil chorého drozda?

A) straka                 B) jastrab                C) srna                  D) vrana

11. Charakterizuj Tomáša so zameraním na jeho vzťah 
k zvieratám: .................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................



Samoštúdium  z nemeckého jazyka 7.B od 4.5. do 7.5.2020

Mgr. Adriana Gočová

Zopakovať si slovnú zásobu z prac. zošita :lekcia 4, str.27,28

Kniha: str.36 cv.7 –Text 1,2  písomne do zošita

-zopakovať si časovanie slovies: haben, sein, heißen

-online cvičenia klett ,lekcia 4 Wo wohnt ihr?

SAMOŠTÚDIUM

Predmet: Nemecký jazyk
Trieda: 5.A, 7.B, 7.C, 7.D
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová
Obdobie: 4.5. – 7.5. 2020

Milí moji nemčinári, 

verím, že sa máte dobre a čoskoro sa uvidíme. Kým sa tak však stane, je vzdelanie vo Vašich rukách a my učitelia Vám plne 
dôverujeme.  Všetkým, ktorí mi posielate úlohy na mikulova.annamarie@gmail.com veľmi pekne ďakujem a ostatní prosím, pošlite mi 
fotky Vašich vypracovaných úloh.  Oceňujem všetkých, ktorí chodia na naše ZOOM hodiny, iste sa Vám ľahšie pracuje, keď si 
veci vysvetlíme. Kto by sa chcel pridať, pokojne mi napíšte mejl a dám Vám bližšie informácie. Krásny týždeň Vám prajem, 
Annamarie Mikulová.

Modul 2/ Lekcia 2 EinBesuch - NÁVŠTEVA

1. Nová slovná zásoba – nájdeš ju v pracovnom zošite na strane 54, 55. Pred začatím práce na lekcii by bolo fajn si 
prečítať slovíčka.
+ Dodatok
DieFrau – pani
Der Mann – muž
Der Herr – pán

2. Práca s učebnicou s. 52, 53 – čítanie s porozumením, preklad rozhovoru.
- Guten Tag, Frau Stein.
- Dobrýdeň, paniSteinová.
- Bitte, kommen Sie rein.
- Prosím, poďtednu.
- Hallo, Brigitte.
- Ahoj, Brigitte.
- Und wie geht es Ihnen?
- A akosaMáte?
 Mir geht es gut, danke!
 Mámsadobre, ďakujem!
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- Und dir, Brigitte? Wie geht es?
- A ty, Brigitte? Akosamáš?
 Es geht...
 Ujdeto...
 Wo ist Tina?
 Kde je Tina?
- Sie macht Hausaufgaben.
- Robí si domáceúlohy.
- Frau Stein, Möchten Sie was trinken? Eine Tasse Kaffe?
- Pani Steinová, prosíte si niečo na pitie? Šálkukávy?
 Gerne.
 Rada.
- Und du, Brigitte? Möchtest du auch etwas trinken?
- A ty, Brigitte? Prosíš si tiežniečo na pitie?
 Nein, danke. Ich gehe zu Tina...
 Nie, ďakujem. Idem zaTinou.

3. Grammatik - Gramatika – vysvetlenie

Frázyakosaopýtaťniekoho – akosamá.

- Wie geht es  dir? Akosamáš?
- Wie geht es dir, Brigitte? Akos a máš, Brigitte?
- Wie geht es  Ihnen? Akosamáte? (vykanie)
-
 Mir geht es  gut. Mámsadobre.
 Mir geht es schlecht. Mámsazle.

prima. Mámsafajn.

sehr schlecht. Mámsaveľmizle.

Možností na odpovede je viacero.  Pritykaní i vykaní je odpoveďrovnaká.

Viacnájdeš v učebnici na strane 53 cv. 3,4

Möchten – chcelbysom – presnejšie, prosím si (zdvorilostnésloveso v spoločenskejkomunikácii)

ich möchte ja si prosím/chcelbysom
du möchtest ty si prosíš/ chcelby si
er, sie, es möchte on, ona, ono si prosí/chcel/a/o by
wir möchten my si prosíme/chcelibysme
ihr möchtet vy si prosíte/chcelibyste
sie möchten oni si prosia/chceliby
Sie möchten Vy si prosíte/chcelibyste

Prosím, naučtesačasovať  toto sloveso, budemetonabudúcepotrebovať

4. Pracovný zošit strana 34 cvičenie 1,2 
Strana 35 cvičenie 4





Vyučovací predmet : Fyzika                                                Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová

Triedy: 7.A, 7.B, 7.C,7.D                                                          Úlohy na obdobie : 4.5. – 7.5.2020

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „ Energetická hodnota potravín“  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

 doplniť učivo si môžete aj čítaním textu v učebnici Fyzika pre 7.ročník základnej školy –str.94. -96

 v prezentácií  nájdete tiež informácie k projektu „Zostav si zdravý jedálny lístok“, ktorý  

vypracujte, zdokumentuje,  a ak máte  možnosť pošlite na môj email: zlatapavlovicova@gmail.com 

2.  Riešte úlohu : 

Chips má hmotnosť 1 g. Voda v skúmavke má  100 g a začiatočnú teplotu 

18 OC. Po zhorení chipsu vzniklo teplo Q,, ktoré prijala voda a zohriala sa na teplotu

 84 oC. Koľko tepla Q prijala voda, akú energetickú hodnotu (približne) má chips ?

(Riešenie podobnej úlohy nájdete v prezentácií !!!)
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Matematika (4.5. – 7.5.2020)7. B – Percentá
ALFÚLOHY!  Pozrite a dokončite si úlohy na Alfovi  (napr. Percentá 1, ...). Môžete si ich spustiť viackrát, program Vám Vaše
riešenia vyhodnotí.

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

Na email ixo4all@gmail.com mi zašliteaspoň 1 foto Vašej práce (zošit z Mat) z každého týždňa
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Samoštúdium  Ruský jazyk  (týždeň 4. 5. 2020-  7.5.  2020)

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

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková
___________________________________________________________________________

Ahojte, siedmaci! 

 Ďakujem všetkým, ktorí mi už poslali  svoje prepisy textu ( učebnica RJ str. 34/cv. 1) a  vypracovanie cvičení 
z PZ str. 36 -37. 

Ostatných prosím, aby mi uvedené zadania poslali tento týždeňmailom na adresu: 
sedmiriam6.a@gmail.com,aby som mala spätnú väzbu o vašej práci doma, ako ste jednotlivé cvičenia zvládli, 
s čím ste mali problémy.

POSIELANIE ZADANÍ Z RJ VO FORMÁTE  WORD

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

čiže spolu mailom pošlete 2 prílohyvo 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 opäť počuli a videli aj on- line.  V tomto trende  budeme  pokračovať 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  PL, ktorý som vám v materiáloch na samoštúdium poslala. Pre tých, ktorí neboli 
na hodine RJ on-line prostredníctvom ZOOM aplikácie posielam vypracovanie, skontrolujte si. 

ПOВТOРЕНИЕ – OPAKOVANIE  - riešenie cvičení z minulého týždňa ( 27.4. – 30.4. 2020)

A/ Prelož vety 

1. У дедушки старая машина. ..... .Dedko má staré auto.....

2. У меня новые носки.     ......Ja mám nové ponožky.........

3. У Бориса жёлтая рубашка.    .......Boris má žltú košeľu. ......
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4. Мама и дети в универмаге.    ...... Mama a deti sú v obchodnom dome......

5. Москва - столица России .   ........Moskva je hlavné mesto Ruska ........

B/ Priraď správne 

1. пчела                    včela

2. шoкoлад čokoláda

3. шуткаžart

4. рубашка  košeľa

5. жукchrobák

6. лягушка  žaba

7. дoмoй  domov

8. ждать čakať

9. рисoвать  kresliť

10. кистoчка  štetec

Tento týždeň si opakujte  gramatiku a  SZ lekcie 9

( všetko máte v učebnici a v materiáloch na samoštúdium z minulých týždňov)

Trénujte si čítanie  textov : На урoке рисoвание + Два  тoварища– učebnica RJ str. 33 а str. 35 – 36

Vypočujte si nahrávky, ktoré som vám poslala. Slovnú zásobu k textom máte v minulých zadaniach a v učebnici 
RJ na strane 110. 

Kto nestihol minulý týždeň , preskúša sa v programe ALF→ názov: Два  тoварища.Пoвтoрение, tento 
týždeň.

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

Pri opakovaní sa tiež zamerajte na : 

Krátke dialógy typu: 

 Катя у тебя есть ручка?                    Дай мне, пoжалуйста, твoй учебник. 
 Да, есть./ Нет, у меня нет ручки.      Пoжалуйста. 
 Спасибo.

Привет, Нина.                                      Кде ты живёшь?



Как твoи дела?                                    Я живу в гoрoге Тoпoльчаны. 
Хoрoшo. Всё в пoрядке.                     А ты? Я живу в деревне Крушoвце.

Časovanie slovesa – жить = žiť

Sigulár                                    plurál
1. Я живу                                 1. Мы живём
2. Ты живёшь                          2. Вы живёте
3. Oн, oна, oнo живёт.            3. Oни живут

Z PZ trénujte písanie písmena Х,х = Ch, ch a tvrdého znaku Ъ str. 38 – 39. Dajte si záležať na prepise 
viet v  cvičení 2 zo strany 39.  

Veľa zdravia a študijného elánu!          MS � �



CHÉMIA (4.5.-7.5.2020)

Úloha 1: Odpovedzte na otázky, odpovede zapíšte do zošita

1.Čím budeš hasiť slamu ?

2. Dá sa použiť na hasenie  plyn? Ak áno, tak aký? 

3. Prečo nemôžeš hasiť vodou elektrické zariadenie pod napätím?

4. Čo môžeš použiť? (týka sa otázky 3)

5. Prečo nesmieš hasiť vodou horiaci rezeň pri vyprážaní?

6. Čím môžeš hasiť benzín?

7. Ktorý hasiaci prostriedok je šetrný k haseniu kníh?

8. Čím hasíme plynné látky?

9. Prečo nehasíme počítač práškovým hasiacim prístrojom?

10. Kde všade sú na škole umiestnené hasiace prístroje?

Úloha 2: Máte vytvoriť model penového hasiaceho prístroja , je to úloha, ktorú som vám zadala minulý týždeň. 
Pokus odfotografujte, k tomu mi napíšte, ktoré látky boli reaktatny a ktoré produkty. Všetko mi to pošlite na mail 
jkacinova@azet.sk  do 7.5.2020

ONLINE HODINA   6.5.2020 7.B 14:00

                                 7.5.2020  7.A a 7.C 10:00

                               

mailto:jkacinova@azet.sk


BIOLÓGIA

Úloha 1: Poznámky do zošita

ZRAK

- zmyslovým orgánom zraku je oko 

- zrak umožňuje človeku vnímať svetlo, farby, tvary a orientovať sa v priestore 

- zrak je najdôležitejší zo všetkých zmyslových orgánov – približne 80% informácií vnímame zrakom 

OKO

- Je uložené v očnici (kostená lebečná dutina)

Zloženie:

1. vonkajšia väzivová vrstva- tvoria ju dve časti: 

nepriehľadná biela časť - bielko

a priehľadná časť - rohovka 

2. stredná vrstva oka

tvorí ju: cievovka, vráskovcové teleso, šošovka,
dúhovka, zrenica

cievovka- výživa oka

vráskavcové teleso – mení tvar šošovky
a udržiava ju v správnej polohe

šošovka – priehľadná, pohľad do blízka a do diaľky

dúhovka- farebná časť, reguluje veľkosť zrenice

zrenica- otvor v strede dúhovky, prepúšťa svetlo

3. vnútorná vrstva oka - tvorí ju:

sietnica – vrstva v ktorej sa nachádzajú dva druhy zrakových buniek (receptorov) citlivých na svetlo – tyčinky a čapíky

• tyčinky – rozlišujú svetlo, tmu, tvar, pohyb, snímajú len čiernu a bielu farbu

• čapíky – slúžia na farebné videnie za jasného svetla

- veľké množstvo čapíkov sa nachádza v žltej škvrne - mieste najostrejšieho videnia

- slepá škvrna – miesto, v ktorom nie sú zmyslové bunky, odtiaľ vychádza zrakový nerv   

- vnútro oka vypĺňa hmota - sklovec 



Prídavné orgány oka:

- obočie, slzná žľaza, horná mihalnica, dolná mihalnica, slzné kanáliky, slzník (odvádza slzy), nosovoslzný kanál

Dráha videnia : lúče svetla prechádzajú cez rohovku, zrenicu, šošovku, sklovec                      dopadajú na sietnicu 
s tyčinkami a čapíkmi                       premena na nervový vzruch                    zrakový nerv                                   

nervy                            mozog

ONLINE HODINA  4.5. 14:00



Samoštúdium – anglický jazyk  4.5.-7.5.2020

Mgr. Martina Žáková

Poznámky do zošita:

Present Perfect - Predprítomnýčas

SA TVORÍ:

osoba + have/has + trpnépríčastie (=3.stĺpec) alebosloveso + ed (keď je slovesopravidelné)

Example:They have been in the mountains. alebo They have visited the town.

Použitiečasu: 

 Keďsaniečostalo v minulosti a nie je určenékedy.(Dej sa stal v bližšie neurčenom čase pred 
prítomnosťou. Presný čas nie je dôležitý.) 

Typickéčasovévýrazysú: just (práve),already (už), ever (niekedy), never (nikdy), since then (odvtedy)…, 
alebonie je uvedenývôbecžiadenvýraz, kedysaudalosťstala.

Examples:

 I have ridden a bike.

 He has already won a lot of races.

 She has never broken her leg.

  I have just had a cup of tea.

[Časovévýrazy, ktoré NIKDY NEPOUŽÍVAME v tomtočasesú: yesterday, one year ago, last week, when I 
was a child…vtedy by smemuselipoužiťjednoduchýminulýčas, pretožeminulosť je uzavretá, ohraničenáčasom,
dátumom…]

Vyčasujmesispolujednosloveso: “jazdiťnamotokáre” – “drive a go-kart”

SG PL

1.I have driven a go-kart.= Jasomjazdil… 1.We have driven a go-kart. = My smejazdili…

2.You have driven a go-kart.= Ty sijazdil… 2.You have driven a go-kart. = Vystejazdili…



3.He has driven a go-kart. = On jazdil…
  She has driven a go-kart.= Ona jazdila…
  It has driven a go-kart.= Ono jazdilo…

3.They have driven a go-kart. = Oni jazdili…

Pozorna3.osobu SG, ktorámákoncovku “-s” (pretosa HAVE menína HAS).

HAVE / HASpritomvoveteneprekladáme (HAVE ≠ MAŤ), slúžilenakopomocnésloveso. 

úloha z učebnice– PROSÍM ODFOTIŤ a POSLAŤ na mail*

str.56/2 – vyhľadaj a vypíš príklady predprítomného času v texte Ambitions (4 vety na kladnú vetu 
oznamovaciu a 2 vety na zápornú)

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

str. 44 / 1 doplň have / has 

ONLINE hodina ZOOM, najbližší termín: 6.5. v stredu o 13:00 hod. (dobrovoľná)

Kto ešte nemá program nainštalovaný, skúste návod na inštaláciu pre žiaka: https://www.youtube.com/watch?
v=d6K1s6Dym5k

*martinazakova.m@gmail.com

Samoštúdium – anglický jazyk  4.5.-7.5.2020

PaedDr. Anna Godálová

Poznámky do zošita:

Present Perfect - Predprítomnýčas

SA TVORÍ:

osoba + have/has + trpnépríčastie (=3.stĺpec) alebosloveso + ed (keď je slovesopravidelné)

Example:They have been in the mountains. alebo They have visited the town.

Použitiečasu: 

https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k
https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k


 Keďsaniečostalo v minulosti a nie je určenékedy.(Dej sa stal v bližšie neurčenom čase pred 
prítomnosťou. Presný čas nie je dôležitý.) 

Typickéčasovévýrazysú: just (práve),already (už), ever (niekedy), never (nikdy)…, alebonie je 
uvedenývôbecžiadenvýraz, kedysaudalosťstala.

Examples:

 I have ridden a bike.

 He has already won a lot of races.

 She has never broken her leg.

  I have just had a cup of tea.

[Časovévýrazy, ktoré NIKDY NEPOUŽÍVAME v tomtočasesú: yesterday, one year ago, last week, when I 
was a child…vtedy by smemuselipoužiťjednoduchýminulýčas, pretožeminulosť je uzavretá, ohraničenáčasom,
dátumom…]

Vyčasujmesispolujednosloveso: “jazdiťnamotokáre” – “drive a go-kart”

SG PL

1.I have driven a go-kart.= Jasomjazdil… 1.We have driven a go-kart. = My smejazdili…

2.You have driven a go-kart.= Ty sijazdil… 2.You have driven a go-kart. = Vystejazdili…

3.He has driven a go-kart. = On jazdil…
  She has driven a go-kart.= Ona jazdila…
  It has driven a go-kart.= Ono jazdilo…

3.They have driven a go-kart. = Oni jazdili…

Pozorna3.osobu SG, ktorámákoncovku “-s” (pretosa HAVE menína HAS).

HAVE / HASpritomvoveteneprekladáme (HAVE ≠ MAŤ), slúžilenakopomocnésloveso. 

úloha z učebnice– PROSÍM ODFOTIŤ a POSLAŤ na mail*

str.56/2 – vyhľadaj a vypíš príklady predprítomného času v texte Ambitions (4 vety na kladnú vetu 
oznamovaciu a 2 vety na zápornú)

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

str. 44 / 1 doplň have / has 

ata.vitalis@gmail.com

https://mail.azet.sk/inbox/msg/a/compose?i9=8900a9c53251&to=ata.vitalis@gmail.com


Občianska náuka

Úloha: Predchádzajúci týždeň ste mali za úlohu vyhľadať citáty zamerané na kultúru alebo multikultúrnosť.
Prosím z vypísaných citátov si vyberte jeden a snažte sa ho analyzovať ( aké posolstvo má priniesť).

Vypracovanú úlohu prosím poslať na mail!

Prajem pekný týždeň!



Etická výchova – pre   7.A/7.B/7.C/ 7.D  na mesiac MÁJ 2020 

Druhú májovú nedeľu  oslavujeme  vždy  : DEŇ MATIEK.

Preto Vás chcem vyzvať ,aby Ste  vytvorili pre mamičku alebo babičku  nejaký pekný darček :

napr. srdiečko z farebného papiera alebo napísali peknú básničku, nejaké pekné 
POĎAKOVANIE mamičke- babičke, za všetko čo pre Vás robí.

Iní môžu napísať malú ÚVAHU(zamyslenie), čo pre nich znamená MAMA-STARÁ MAMA .

(5- 10 viet)

ĎAKUJEM !                                                                              A.R.



Práca pre žiakov – samoštúdium

Kováčik (INF)

Informatika (od 4. mája do 7. mája 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: Z histórie PC (Pozn.: Riešenia úloh vyhľadávaj na internete.)



Technika- PaedDr. Lasdislav Vozár

Možnosti vzdelávania. študijné a učebné odbory. Napíš do poznámok.



SEVERNÁ EURÓPA

Do oblasti Severnej Európy zaraďujeme 
Dánsko, Island, škandinávske štáty (Nórsko, 
Švédsko, Fínsko) a pobaltské štáty (Litvu, 
Lotyšsko, Estónsko).

1. Zaznač do mapy Island, Dánsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Litvu, Lotyšsko, Estónsko.

 

Štát Hlavné
mesto



Dánsko

Nórsko

Island

Švédsko

Fínsko

Litva

Lotyšsko

Estónsko

FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA OBLASTI

-poloha: sever Európy, polostrovy: Škandinávsky, Jutský, ostrov: Island

-povrch:  -pohoria - Škandinávske vrchy: Nórsko, Švédsko

     -sopky: Island – Hekla, Hvannadalshnúkur...

     -roviny, pahorkatiny – Švédsko, Dánsko, Fínsko – Veľká jazerná   

Pahorkatina, pobaltské štáty

- podnebie: v západnej časti prímorské, ovplyvnené teplým Golfským prúdom, východná časť Švédska, Nórska, Fínska  je 

ovplyvnená pevninovým podnebím a pobaltské štáty majú mierne podnebie

-vodstvo: mnoho jazier najmä vo Fínsku a Švédsku (Vätern, Vänner, Inari), 

rieky majú dostatok vody-  slúžia na výrobu elektrickej energie

-rastlinstvo a živočíšstvo: ihličnaté lesy (tajga),  v severnejších častiach tundra, los, sob, medveď, líšky, kone

HUMÁNNOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA OBLASTI

-nerovnomerné osídlené: najviac obyvateľov na juhu a na pobreží

-národy: germánske – Švédi, Nóri, Dáni, Island



   ugrofínske – Fíni, Laponci

               baltské – Estónsko, Lotyšsko, Litva

-vierovyznanie: protestantské 

-hospodárstvo: vysoká životná úroveň, veľmi efektívne hospodárstvo, najvýznamnejší je rybolov a poľnohospodárstvo, 
lesníctvo

- väčšina obyvateľov pracuje v službách a v priemysle
-zdravotná starostlivosť je na vysokej úrovni (najmä škandinávske štáty )

VYV pre 7.A,B,C,D

Milí siedmaci, vašou úlohou bude namaľovať rozkvitnutý strom, veľmi jednoduchý.
Pomôžem vám obrázkom. Keďže je jar, kvietky nahradíme obyčajnými kruhmi  alebo oválmi 
v niekoľkých farebných vrstvách.
Strom a pozadie namaľujte temperami a farebné kruhy vystrihnite z farebného papiera. Najprv si 
pripravte jednotlivé kruhy, ktoré spolu zlepíte a následne nalepíte na strom. Použite pestré farby.
Prečo také kvety? Inšpirovala som sa ruským maliarom a grafikom WassilymKandinskim, ktorý žil 
a tvoril v Nemecku a Francúzsku na prelome 19.-20.storočia. Spájal hudbu s výtvarným umením. 
Okrem iného, ho zaujali ho geometrické a abstraktné tvary a práve z týchto budeme vychádzať vo 
vašej práci.
Prosím, aby plochy pozadia boli farebne čisté. Kvety na strome nech sú dostatočne veľké a rôznych 
rozmerov. Inšpirujte sa, nekopírujte.
Svoje všetky práce, ktoré ste doteraz  kreslili nafoťte a pošlite mi na mail: dana.kopencova@centrum.sk
Ďakujem. Krásne tvorenie.

Prácu máte na dva týždne.

 

mailto:dana.kopencova@centrum.sk


Dejepis

Správne odpovede samotestu Roky v storočiach: 1.c, 2.d, 3.c, 4.c, 5.b, 6.c, 7.c, 8.a, 9.b, 10.b

Nové učivo Moháčska katastrofa  Učebnica str. 78-80, práca s učebnicou, redukcia učiva, za pomlčkou stručný zápis do

zošita

Kedy sa odohrala bitka při Moháči – 

Kto proti komu bojoval – 

Podmienky boja, armády na oboch stranách – 

Výsledky bitky – 

Dôsledky bitky, na aké tri časti bolo rozdelené Uhorsko – 

Technická výchova

Možnosti vzdelávania, študijné a učebné odbory, aké sú možnosti a stredné školy po skončení základnej školy – 

Na akej škole by som chcel/a/ študovať po skončení ZŠ a aké povolanie by som chcel/a/ robiť –  
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