
Samoštúdium od 6.4.2020 do 17.4.2020
Predmet SJL
Vyučujúca: Mgr. Janka Chvojková
Ročník 7.B+7.C

SJ:

Opakovanie učiva o jednoduchej vete
Str. 66+67
Do zošita napísať poučku zo strany 67.
Str. 68/ 8

Prikladám test DOBROVOĽNÝ na utvrdenie poznatkov z ohybných slovných druhov. Pokiaľ
ho spravíte a chcete byť oznámkovaní, prosím poslať na môj mail:
janka.chvojkova@azet.sk

LIT:

Str.130-133
Robinsonáda
Daniel Defoe- Robinson Crusoe

Prečítať úryvok, do zošita vypracovať literárny rozbor

Str. 134-137
Scott O´Dell- Ostrov belasých delfínov

Prečítať úryvok, do zošita vypracovať literárny rozbor
Do zošita napísať poučku zo strany 137- Robinsonáda

mailto:janka.chvojkova@azet.sk


OPAKUJEME  ohybné slovné druhy- Dobrovoľný test

1. Podčiarkni len abstraktné podstatné mená:

    smiech, nástroj, polievka, hukot, lopata, nálepka, nalepovanie    ( 3b)

2. Urči pád a vzor podstatných mien:                                            ( 5b)

Podstatné meno Pád Vzor
(na) koberec
(pred) chalupou
(na) tabuliach
(u) učiteľa
(umyl si) tvár

 
3. Utvor z podstat. mien prídavné mená v správnom tvare a urči vzor:
                                                                                                              ( 4b )

Prídavné meno Vzor
(sused) auto
(s) koza) syrom
(po) svadba) obrade
(hora) záchranári

4. Doplň i, í/y, ý v prídavných menách a urči druh, rod a vzor:
                                                                                                           ( 8,5b)

Druh Rod Vzor
(na) gréck...ch hraniciach

strmš...mi schodmi

(s) dcér...n...mi  prosbami

(z) orl...ch očí

5. Doplň bodku za radovou číslovkou:                          ( 1,5b )

Na 15 deň, v deň jeho 8 narodenín, dožil sa 85 rokov, skupina 40 detí,

skončil ako 13 , škola má 25 tried, odmenili 7 najúspešnejších žiakov

6. Vypíš z viet zámená a urči ich druh:                        ( 2b )

Jeho zať mi pomáha v našom podniku.
....................................................................................................................



Jeho uznávajú aj ich nadriadení.
.....................................................................................................................
7. Urči čas a spôsob slovies! 
    (doplň aj výkričník za slovesom v rozkazovacom spôsobe): ( 4b )

Čas Spôsob
vymyslím
vystúp (z radu)
tešíš sa?
(rád) by sa zúčastnil

8. Doplň chýbajúce písmená v slovných spojeniach:         ( 15,5 b)

v tur....st....ckých  oblastiach,  ....panielsk....  toreador...., na okraj....

hrádz...., v  t....gr....ch zuboch, bol v podpalub....,  dojm.... z dovolenk...

v  ....urecku,  ve....a  hudb....,  nudn....  spoločn....c....,  od  ....uzk...n....ch

spolužiako....,  utekal  za  n....m  do tejto budov....,  Peťo bol ôsm...m  

súťažiac...m,  Jožo sa zapoj... do hr...,  zástup....  ....udí, zaves....  na šnúru;

43 – 39=1 
38 – 32= 2 
31 – 22= 3 
21 – 13= 4
12 –   0=5 



7.B – ANJ  samoštúdium 6.4.- 17.4.2020
1. a 2. skupina
Vyučujúce: PaedDr. Anna Godálová, Mgr. Martina Žáková

Do zošita napísať nadpis:   FUTURE ARRANGEMENTS = plánovanie budúcnosti
- NOVINKOU  pre nás je, že: Priebehový prítomný čas používame aj keď hovoríme o plánoch do

blízkej budúcnosti (nielen o práve prebiehajúcich činnostiach, ako sme sa učili doteraz, napr. 
Práve v tomto momente píšem do zošita.= I am writinginto my exercisebookatthe moment.)

Učebnica 51/4a – doplň vety z príbehu
51/5a SmartAlec vedie vzrušujúci život. Pozri sa na jeho diár. Čo bude robiť budúci týždeň? 
Utvor vety.
(He + is + sloveso s ing...)
51/5b Vymysli vety na uvedené časové údaje (použi rôzne slovesá ako napr. visit / play / 
watch / do a project...)
PZ 41/3 Tarin diár - Utvor vety v priebehovom prítomnom čase podľa vzoru  (She + is + 
sloveso s ing...) ale pozor, v niektorých vetách sa mení osoba (AuntElla, uncle Brian and baby
Zach + are + sloveso s ing...)
41/4 Zoraď vety do správneho poradia (dialóg)
41/5 Napíš, čo budeš robiť budúci týždeň, jednou vetou na každý deň (naozajstné alebo 
vymyslené plány do budúcnosti pomocou prít.priebehového času)
ONLINE precvičenie učiva, s vyhodnotením správnych odpovedí:
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-118827.php

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-118827.php


CHÉMIA 6.4 – 17.4.2020
Vyučujúca: Mgr. Jana Kacinová

Úloha 1 Vytvoriť  powerpointovú prezentáciu na tému:
a) Najväčšie požiare na Slovensku
alebo 
b) Najväčšie požiare vo svete
Prezentácia má mať aspoň 7 slidov bez úvodu a záveru, kto nemá powerpoint spracuje vo 
worde  a pošle mi to na mail jlomazova  @azet.sk . Prípadne kto nemá počítač vytvorí 
plagát o požiaroch. Každú prácu ohodnotím  
Úloha 2 Dokončiť úlohy, ktoré ste ešte nestihli a zopakovať si učivo
Úloha navyše (dobrovoľná): Pozrieť na stránke školy Doplnkové štúdium 
chémia
ONLINE HODINA cez zoom.us 7.4.2020 (hodina je dobrovoľná)
7.A o 14:00
7.B o 11:00
7.C o 10:00

mailto:jlomazova@azet.sk


BIOLÓGIA 6.4. -17.4.
Vyučujúca: Mgr. Jana Kacinová

ÚLOHA 1 Poznámky do zošita
Regulačné sústavy

- umožňujú fungovanie organizmu ako celku, riadia činnosť všetkých orgánov, 
udržiavajú vnútornú rovnováhu, zachytávajú, spracovávajú a reagujú na podnety

- rozlišujeme 2 regulačné sústavy:  hormonálnu a nervovú

Hormonálna sústava
- je sústava žliaz s vnútorným vylučovaním  - ich výlučky (hormóny) idú priamo do krvi
podmozgová  žľaza (hypofýza)  - jej hormóny  riadia činnosť ostatných  žliaz 

 - vylučuje aj rastový hormón
štítna žľaza  - telesný a duševný vývin 
                      - rýchlosť látkovej premeny - metabolizmu

 - na činnosť potrebuje  jód -ten je aj súčasť jej hormónov
nadobličky   - látková premena

          -prekonávanie stresu, záťaže (hormón adrenalín)
detská žľaza (týmus) - obranné schopnosti organizmu 
podžalúdková žľaza (pankreas) - premena cukrov (hormón inzulín)
-inzulín umožňuje presun jednoduchého cukru krvou do buniek, kde sa cukor premieňa na 
energiu
- ak sa nevylúči dostatok inzulínu, cukor sa hromadí v krvi a nedostáva sa do buniek - 
ochorenie cukrovka (diabetes)
pohlavné žľazy (vaječníky a     semenníky)        -vznik druhotných pohl.znakov

-menštruačný cyklus, pôrod
ÚLOHA 2 Dokončiť úlohy, ktoré ste nestihli a zapakovať  učivo
Úloha navyše (dobrovoľná): Pozrieť na stránke školy Doplnkové štúdium biológia 7.ročník



Samoštúdium z  nem. jazyka 7.B od 6.4. do 17.4. 2020 
Vyučujúca: Mgr. Adriana Gočová

Ahojte!
Posielam Vám odkaz na YouTube ,kde si  môžete pozrieť správnu výslovnosť slovnej zásoby,
ktorú ste si už mali osvojiť.
 Video: https://www.youtube.com/watch?v=SZMWSpMoqmg  
Do zošita opíš svoju izbu. Skús najskôr sám/a/ bez pomoci knihy. Ak to zvládaš, tak si super! 
Ak nie, nevadí , pomôž si knihou na str.44,45. Počet viet  - minimálne 6 a maximum 
vytvorených viet je na Vás!  
Prajem Vám , krásne prežitie veľkonočných sviatkov .

SAMOŠTÚDIUM
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová
Predmet: Nemecký jazyk
Trieda: 5.A, 7.B, 7.C, 7.D
Termín: od 6.4.2020 – 17.4.2020

Milí moji, 

ďakujem Vám pekne za spoluprácu v tomto zvláštnom období  – tí,  ktorí  ste sa ešte so mnou
nespojili  prostredníctvom aplikácie ZOOM, môžete tak urobiť, stačí ma skontaktovať mejlom
a pošlem vám link aj čas stretnutia – tam spolu pracujeme na zadaných úlohách.

Užite si tieto chvíle najlepšie ako viete, objavte v sebe dosiaľ nepoznané vlohy, talent,
schopnosti. Potlačte hnev a buďte k svojim blízkym milí, ústretoví, chápaví. Nehodnoťte tento
čas ako zlý - nie je zlý, len je iný.  Ponúka nám nový pohľad na zaužívané zvyky a otvára nové
možnosti.  Ukazuje nové cesty. Prajem Vám všetkým najmä zdravíčko a lásku. Ostatné bude  
Okrem toho, príjemnú Veľkú noc a krásnu jar!!!!

Vaša učka A. 
1. MODUL  2/ LEKTION 1

Téma WOHNEN – BÝVANIE
Žiaci  sa  naďalej  učia  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/

S. 50/ 15 
Doplň do textuvhodnéprídavnémená.
S. 50/16
Koľkoslovnájdeš? Napíš do zošita a dbaj na písanieveľkýchpísmen na 
začiatkupodstatnýchmien v nemčine.
50/17
Napíšposlovensky
50/18
Čopatrí k sebe? Kdesapredmetynachádzajú?

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com


50/19
Aképrídavnémenoby si doplnik?
51/ Aussprache budemeprecvičovať online spolu.

2. Prezentáciappt/klikni na link WOHNEN

http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f28f7e58-177b-4870-b0ee-e9460f29de5b?
utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

Tí, ktoríbudete online na hodine ZOOM, budemespolupracovať s prezentáciou, 
ktorínemôžetebyť na hodine, prosím , preklikajte si prezentáciu, je poučná

3. Pracovnýzošit

s. 31/8, 32/9,11

http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f28f7e58-177b-4870-b0ee-e9460f29de5b?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing
http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f28f7e58-177b-4870-b0ee-e9460f29de5b?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing


Práca pre žiakov – samoštúdium
Kováčik (INF)
Informatika (od6. apríla do 17.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 



Etická výchova – 7.A, 7.B, 7.C, 7.D                         
Vyučujúca : Mgr. A. Rybanská
Napísať pár viet o tom , ako v tomto neľahkom období (karanténe) 
pomáhate svojim rodičom ( v domácnosti , s nákupmi, starostlivosť 
o súrodencov, o zvieratá,  a pod.)
Ako prežívate tento čas, či ste len doma (pri počítači  alebo chodíte do 
prírody, na prechádzku , či aj športujete, či čítate knižky ..atď ).
Stačí mi 10- 15 viet napísať  (malé zamyslenie- malá úvaha o sebe, čo robíte 
v tomto čase). Stačí to napísať na výkres A 4.
Toto máte prácu na mesiac apríl.
Ďakujem! 
Potom, keď sa vrátime do školy, si to prečítame na hodine Etickej výchovy.



VYV pre 7.A,B,C,D
Vyučujúca: Ing. Dana Kopencová

Téma - dizajn, fantazijné návrhy úžitkového predmetu

Formát - A4 poprípade A3, výkres

Technika- ľubovoľná (napr.kresba, kolorovaná kresba, koláž)

Navrhnúť akýkoľvek úžitkový predmet ( predmet, vec, ktorý používame každý deň)
Prosím vás, použite svoju fantáziu a najprv si urobte viac návrhov a z tých si vyberte jeden. 

Prácu máte na obdobie 6.4.- 17.4.2020

Krásne veľkonočné sviatky.



Vyučovací predmet : Fyzika                                    Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová

Triedy: 7.A, 7.B, 7.C,7.D                                             Úlohy na obdobie : 6.4- 17.4.2020

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „ Premeny skupenstva látky . Topenie 
a tuhnutie “, 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.  Pre žiakov 7.A je prezentácia zopakovaním a upevnením učiva !)

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

str.43/ úlohy č.1, 2(pri riešení využi tabuľku nad úlohami), 3

Skontroluj si !
Riešenia úloh z týždňa od 23.3. do 27.3. 2020
str. 69 – úloha č.1 Zohriaty  vzduch nad  radiátorom, ktorý má menši hustotu, ako studený 
vzduch stúpa smerom nahor. Nastáva prúdenie vzduchu, ktoré má za následok roztočenie  
špirály.
Str. 81 –úloha č.1 Teplý vzduch z miestnosti  von prúdi hornou časťou okna preto ,lebo má 
menšiu hustotu, ako chladnejší vzduch  vonku, ktorý prúdi spodnou časťou okna do 
miestnosti.
Str. 82 – úlohy č.5
Objem horúceho
čaju  / ml/

Teplota 
horúceho čaju /
0C/

Objem 
studeného čaju  /
ml/

Teplota 
horúceho čaju /
0C/

Výsledná teplota
čaju  po 
zmiešaní 
/0C/ 

100 70 100 22 46
200 60 200 20 40
150 50 150 20 35

Str. 82 – úlohy č.6  Teploty na obrázku v učebnici ,v smere od podlahy nahor : 190C, 200C, 
220C

P.S. Pekné veľkonočné sviatky !  



Samoštúdium od 6.4.2020 do 17.4.2020
Predmet: Hudobná výchova
Vyučujúca: Mgr. Janka Chvojková

7. ročník- Interview s mojou obľúbenou speváčkou/spevákom/ skupinou. Predstavte si, že ste
novinári  veľmi  obľúbeného  časopisu  pre  mladých  a Vašou  úlohou  je  vytvoriť  rozhovor
s obľúbenou celebritou- spevákom, speváčkou alebo skupinou. 
Vytvorte 10 otázok, čo by ste sa chceli spýtať, čo by podľa Vás čitateľov zaujalo. 

Všetko, čo vytvoríte mi prosím pošlite na moju adresu: janka.chvojkova@azet.sk

Držte sa a hlavne veľa zdravia Vám i Vaším rodinám.
S pozdravom Vaša pani učiteľka Janka Chvojková.

mailto:janka.chvojkova@azet.sk


TECHNIKA
Vyučujúci: PaedDr. Ladislav Vozár

Tepelné a vodne zdroje v domácnosti. Hlavný uzáver vody, plynu, elektrickej energie. 
Napísať do poznámkového zošita. 
Pozrieť obrázok učebnica techniky, str.151 obr.7.9



Občianska náuka
Vyučujúca: Mgr. Dominika Jamborová

Pohyb obyvateľstva na Zemi, migrácia
- Dejiny ľudskej spoločnosti sú dejinami neustáleho pohybu obyvateľstva

- 20.  storočie  –  migrácia  do  miest  =  urbanizácia,  príčina-  neschopnosť  sa  uživiť
poľnohospodárstvom

- Okrem urbanizácie narastá aj migrácia z chudobných častí sveta do bohatších krajín

- Najčastejšie príčiny tejto migrácie:

 Zmeny  prírodného  prostredia –  prírodné  katastrofy,  rozširovanie  púštnych
oblastí,...

 Populačná explózia – nedostatok potravín, bieda, hlad

 Lokálne vojnové konflikty

Úloha:  
Vo  svete  je  218  miliónov  detí  vo  veku  5-17  rokov  nútených  pracovať.  Detská  práca  sa
vyskytuje najmä v poľnohospodárstve (71%), ktoré zahŕňa aj rybolov, lesné hospodárstvo,
chov dobytka a vodné hospodárstvo.
Porozmýšľaj nad tým, či sú dodržané práva  týchto detí.



Samoštúdium  Ruský jazyk  (týždeň 6.4. - 17.4.  2020)
Trieda:  7. B
Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková

Práca s učebnicou RJ str. 34/ cvičenie 1 – čítanie a prepis textu písaným písmom do zošita. Pri
prepise dbať na rozlišovanie malých a veľkých písmen, spájanie písmen (pozor na písmenko 
m, l) 

Str. 34 /cvičenie 3 Pokúste sa tvoriť krátke vety podľa  uvedeného vzoru. 
Образец =  vzor 
Вопрос = otázka: - Петя, у тебя есть ручка? Peťo, máš pero? Použitá väzba - у тебя есть
Ответ = odpoveď  - Да, есть. Áno, mám. – kladná odpoveď
Нет, у меня нетручки. Nie, nemám pero. – záporná odpoveď 
                               Použitá väzba - у меня /тебя/ него/ неёнетручки.( pričom podstatné 
 meno dávame do tvaru genitívu)
Tvorte krátke otázky a odpovedzte na ne. 
Použite slová: брат, сестра, учебник, тетрадь, мяч, пенал, фломастер.
Hra – vyraďovačka. Vyčiarkni slovo, ktoré do príslušného radu nepatrí:
а/ мама, папа, бабушка, пенал, дедушка, брат  
б/учебник, ручка, карандаш, мел, блузка, резинка
в/ кукла, кубики, машина, река, мяч, барабан
г/ какао, масло, музей, хлеб, молоко, рыба

Opakovanie slovnej zásoby  z minulého týždňa – lekcia 9
Do zošitov si napísať časovanie slovesa žiť. 
Глагол – жить =  sloveso žiť→časovanie  
     singulár                        plurál

1. osoba – я живу  (ja živú)мыживём ( my živjom)

2. osoba – тыживёшь(ty živjoš)выживёте (vy živjote)

3. osoba -он/она/живёт(on, onáživjot)ониживут(oni živút)

Použitie vo vetách, v bežnej konverzácii.
Где ты живёшь? Я живу в городе Топольчаны.
А ты? Я живу в деревне Крушовце. 
Где живут твои родители ?  Они живут в Братиславе. 

Učebnica str. 37/ cvičenie 4 - ústne- Говорите, где вы живёте, где живут ваши друзья. 
                                                             Hovorte, kde bývate vy, kde bývajú, žijú vaši priatelia. 
str. 36/ cvičenia1, 2 – ústne – čítanie, hovorenie

Riekanky (krátke básničky)  pre vás 

Зайчик                                         Zajačik   
Раз, два, три, четыре, пять –     Raz, dva, tri, četýre, pjať -
Вышелзайчикпогулять.              Výšelzájčikpaguľjáť. 
Вдругохотниквыбегает,             Vdrugachótnikvybegáet,
Прямо в зайчика стеляет.Prjáma v zájčikastriľjáet.
Пиф-паф ! Ой - ой - ой!                 Pif – paf! Oj –oj-oj!
Убегаетзайчикмой!                     Ubegáetzájčikmoj!



Шесть котят             Šesť mačiatok 
Шесть котят есть хотят.        Šesť kaťat jesť chaťat.
Дай им каши с молоком.             Daj im káši s malakóm,
Пустьласкаютязыком,               Pusť laskájutjizykóm,
Потому, что кошкиPatamú, štokóški
Не едят из ложки. Nijéďjatizlóški.

Raz, dva, tri, štyri, päť -                        Šesť mačiatok chce jesť.
Vyšiel zajko na prechádzku.Daj im kašu s mliekom, 
Zrazu vybieha poľovník,,nech lížu jazýčkom,
priamo do zajačika strieľa.     pretože mačiatka
   Pif – paf, oj – oj- oj!z lyžičky nejedia.
Môj zajko uteká preč...

Pracovný zošit Hravá ruština 5– Deti, skontrolujte si cvičenia z lekcie 9 str. 34 – 37. Ak 
niektoré nemáte vypracované, dokončite si ich. Kto je rýchly, môže začať s nácvikom 
písmena -  Ch, ch =  Х, х  a tvrdého znaku ъ(na rozdiel od mäkkého znakumá tento takú  
„ vlnovku“)  na str. 38.

Prajem Vám všetkým príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu 
najbližších, veľa zdravíčka, pohody a slnečných dní. 



Matematika (6.4. – 17.4.2020)
Vyučujúci: Mgr. Ivan Kopčan
 Percentá
ALFzstribecskato.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.
Percentá – základ zopakovanie počítania PRIAMEJ ÚMERNOSTI (TROJČLENKY).
Teória: napr. nalepiť do zošita, prípadne prepísať.

Zbierka pre 7.ročník
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