
Samoštúdium od 8.6.2020 do 12.6.2020 

Predmet- Slovenský jazyk a literatúra 

Vyučujúca- Mgr. Janka Chvojková 

 

Ahojte siedmaci. Tento týždeň Vám z gramatiky a literatúry posielam dva pracovné 
listy. Nájdete k ním aj správne odpovede. Vypracujte si ich, NEPOSIELAJTE. 

Prosím zábudlivcov,aby si skontrolovali, či mi poslali vypracované pracovné listy 
z obdobia od 11.5.2020 do 29.5.2020. Prosím poslať na môj mail 
janka.chvojkova@azet.sk 

Ďakujem a prajem Vám pekný týždeň.  

 

 

Opakovanie SJ 7.ročník 

 

1. Urč o aký druh komunikácie ide, kde bývala ministerka odpovedá občanom obce na ich 
otázky. 

 

2.  Napíš kto používa:  

a) Morseovu abecedu ..................   b) Braillovo písmo .................... c) posunkovú 
reč................. 

3. Čo patrí medzi mimojazykové prostriedky v komunikácii.  

1. ......................................................................   2. 
............................................................................. 

4. Napíš, ktorý z rozhovorov patrí k asertívnej komunikácii. 

- Ahoj! Pomôžeš mi zajtra opraviť môj bicykel? - Ahoj. Pôjdeme dnes po škole na 
zmrzlinu? 
- No iste! Naozaj mám aj lepšie na práci ako             Chcem si trošku poklebetiť. 



tvoj bicykel.              - Je to fakt skvelý nápad, ale budeme to musieť  
                                                                                          odložiť. Zajtra mám v škole ťažkú 
písomku z Matiky. 
Zabudni bratu!  

5. Čo je cieľom efektívnej 
komunikácie?............................................................................................... 

6. Roztrieď slová na slangové a nárečové. Učka, bandurky, vidziš, bifľa, kamoška, dzifka, 
digiški, dejak,valal 
Nárečové  - ........................................................................slangové -
...................................................... 

7. Roztrieď slová: SR, napr., resp., TANAP, cm, Slovnaft, kg, PSČ, ZUŠ, CD, km  
   
Značky.............................., skratky.............................................,iniciálové 
skratky.............................. 
Skratkové slová.................................................... 

8. Čo je príhovor a aký poznáme + príklad 
............................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
................ 

9. Nájdi správny význam slov cudzieho pôvodu. 
Biografia   strata vody v organizme       
Cynizmusživotopis 
Dehydratácia           vyzývavé opovrhovanie morálnymi hodnotami a spoločenskými 
pravidlami 

10. Doplň i, y do slov cudzieho pôvodu: 
 b_rokracia, c_linder, r_viera, b_rmovka, f_ziológ, s_likón, k_no, g_tara, r_tier, z_nok, 
f_ktívny 

11. Zaraď slová podľa dobového výskytu a vysvetli (historizmy, archaizmy, neologizmy, 
zastarané slová) . 

choseň - ..................... ...................., merba - ........................ ....................., dereš-....................... 
..............,  
mobil - ....................... ....................., gánok ................... ................, bukréta-................... 
...................,  cylinderky - ...................... ......................... 
12. Čo je slovná zásoba v čom je spracovaná 

?............................................................................................. 
.....................................................................................................................................................
................ 

13. Označ rad, kde sú podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru chlap. 
a) Občana, otcovi, poľovníka, správcovi      b) dedovia, Herkules, holub, hosťom 
c)pánom, gazdov,  herci, ježe                          d) nepriatelia, kolegom, človek, učiteľov 
 
14. Označ správne rod, číslo, pád, vzor: na poli 

a) muž.rod, jed.číslo, akuzatív, stroj                      b) stredný rod, jed. číslo, lokál, srdce 
  c) stredný rod, jednotné číslo, lokál, vysvedčenie   d) ženský rod, jednotné číslo, lokál, dlaň 



 
15. Označ, ktoré pomnožné podstatné mená sa skloňujú podľa vzoru žena. 

a) nohaviciam, dostihy, dverám      b) nožniciach, Kúty, husliam 
c)raňajkám, osýpkami, novinám      d) Pieniny, saniam, v Michalovciach 

16. Označ slovo, ktoré má správnu koncovku – ov. 
       a) so sestrov           b) bez papierov          c) s tebov             d) so sebov 
17. Utvor genitív a lokál pomnožných podstatných mien. 
      Nominatív                                      genitív                                     lokál 
       Tatry                                        ................................                .............................. 
       Pieniny                                     ................................               ................................ 
       Karpaty                                   ................................               ................................. 
       Košice                                       ................................              ................................. 
       Piešťany                                   .................................            .................................... 
18. Urč rod a vzor pomnožných podstatných mien. 
       Podstatné meno                               rod                                      vzor 
       Hrable                               ............................................          
................................................. 
       Pľúca                                .............................................         
................................................. 
       Ríbezle                             ..............................................         
................................................. 
       Dvere                               ..............................................         
.................................................. 
Okuliare                          ..............................................         .................................................. 
       Noviny                             ..............................................          
.................................................. 
       Prázdniny...............................................          .................................................. 
19. Označ rad, ktorému zodpovedajú gramatické kategórie prídavného mena. 
Z kniežacej rodiny na hrade nad Dunajom zostala len dievčina. 

a) Akostné pri´íd.m., ženský rod, I, jed.č., vzor pekný 
b) Vzťahové príd.m., ženský rod, G, jed.č., pekný 
c) Vzťahové príd.m., ženský rod, G,  jed.č., cudzí 
d) Akostné príd.m., ženský rod, I, jed.č. cudzí 

 
20. Označ správne napísaný nominatív množného čísla. 
       a) učiteľkiny žiaci     b)  dedovi priatelia        c) mladí záchranári         d) diví psy 
 
21. Roztrieď prídavné mená podľa druhov. Biely, mestský, veveričkin, školský, oteckov, 
pekný, ťažký, liečivý, mocný, líščí 
 
Akostné - ......................................................................................................    
vzťahové - ..................................................................................................... 
privlastňovacie - ........................................................................................... 
 



22. Vystupňuj prídavné mená 
 
       Veselý - .....................................           .....................................     ....................................... 
       Dobrý - .....................................           .....................................     ....................................... 
 
23. Urč vzory prídavných mien: 
       Sloní - ........................, sochársky ........................, Paľov ..........................., svieži 
.................... 
       Obecný ......................, učiteľkin .........................., husí ..........................., 
horúca..................... 
       Najdôležitejší ................................... 
 
 
Správne odpovede 
 

1. Ústna, verejná, oficiálna, priama, dialogická 
2. a) námorníci, rádioamatéri ...tajná abeceda 

b) slepí 
c) nepočujúci 

3. 1. Gestikulácia     2. Mimika 
4. Druhý so zmrzlinou 

 
5. Dosiahnuť komunikačný zámer 

 
6. Slangové- učka, bifľa, komoška, digiški, dejak 

Nárečové – bandurky, vidziš, dzifka, valal 
 

7. SR – iniciálová skratka, napr. – skratka, resp. – skratka,TANAP – skratkové 
slovo 
cm – značka, Slovnaft -  skratkové slovo, kg – značka, PSČ – iniciálová skratka, 
ZUŠ – . iniciálová skratka, CD – iniciálová skratka, km – značka 
 

8. Príhovor – rečnícky prejav, ktorým ovárame alebo zakončujeme nejaké spoločenské 
podujatie. Poznáme uvítací – otvorenie šk. roka, záverečný –ukončenie súťaže 

9. Biografia – životopis, 
cynizmus - vyzývavé opovrhovanie morálnymi hodnotami a spoločenskými 
pravidlami,   
Dehydratácia – strata vody v organizme 

10. Byrokracia, cylinder, riviéra, birmovka, fyziológ, silikón, kino, gitara, rytier, 
zinok, fiktívny 

11. Choseň – úžitok, zastarané, merba – geometria, archaizmus, dereš – lavica 
namučenie, historizmus, mobil – bezdrôtový telefón, neologizmus, nové slovo, gánok 
– chodba, zastarané, 
Bukréta- kytica, zastarané, cylinderky – vreckové hodinky, historizmus 



12. Súhrn všetkých slov v národnom jazyku. Je zapracovaná v slovníkoch 
slovenského jazyka 

13. B 
14. B 
15. C 
16. B 
17. Tatier, Tatrách; Pienin, Pieninách; Karpát, Karpatoch; Košíc, Košiciach; 

Piešťan, Piešťanoch 
 

18. Hrable - ženský rod, ulica; Pľúca- stredný rod, mesto; Ríbezle – ženský rod, 
ulica; Dvere – ženský rod, ulica; Okuliare – mužský rod, stroj; Noviny – ženský 
rok, žena; prázdniny – ženský rod, žena 

19. C 
20. C 
21. Akostné – biely, pekný, ťažký, mocný 

Vzťahové – mestský, školský, liečivý,  
Privlastňovacie – veveričkin, oteckov, líščí 
 

22. Veselý, veselší, najveselší 
Dobrý, lepší, najlepší 

23. Sloní – páví,  sochársky – pekný,   Paľov – otcov,   svieži – cudzí,   obecný – pekný 
Učiteľkin – matkin,     husí – páví,    horúca – pekná/ý,      najdôležitejší – cudzí 
 

 
 

Opakovanie- literatúra 

1. K príbehom zo života detí nepatrí literárne dielo: 

a) Do konca – J. G. Tajovský                                       b) Do školy – J.C. Hronský  

c) Z teplého hniezda – M. Kukučín                              d) Kukučka – J. Botto    

 

2. *Maťka obliekli do nových šiat. Kúpili mu nové čižmy, ktoré majú vysoké opätky ako 
klátiky. V čižmách zavreté povetrie valí sa von.  Z pekného, štíhleho chlapca, ktorý včera bol 
taký driečny ako tá jedlica, za hodinu urobili strašidlo do konopí. Svetlé, mäkké vlasy, ktoré 
ešte len včera si za uši začesával, sú dolu. Barbier mu ponechal len šticu nad čelom. Nuž 
takto pochodil Matej Rafikovie.    Doplň údaje, ktoré sa viažu k ukážke*. 

Autor:  ..................................................................... 

Názov literárneho diela:  ............................................................................ 

Literárny druh: .....................................................   Literárny žáner: 
.............................................. 



3. Správne pomenované podčiarknuté umelecké prostriedky v danom poradí sú 
v možnosti: 

a) metafora, prirovnanie, prirovnanie, epiteton 

b) prirovnanie, personifikácia, epiteton, prirovnanie 

c) personifikácia, prirovnanie, epiteton, epiteton 

d) prirovnanie, metafora, prirovnanie, epiteton     

4. Doplň tvrdenie. V ukážke* je použitý  ....................................................   slohový postup. 

5. V ktorej možnosti je správne určený slohový útvar ukážky*. 

a) rozprávanie príbehu                                                      b) vnútorná charakteristika              

c) náladový opis prostredia                                               d) vonkajšia charakteristika       

6. „Kto si málo neváži, mnohého nie je hoden.“ – tento výrok najlepšie vystihuje príslovie: 

a) Každý najlepšie vie, kde ho čižma tlačí. 

b) Kto chce veľa mať, musí veľa pracovať. 

c) Kto si neváži chlieb, nedostane koláče.   

d) Každá líška svoj chvost chváli, dokiaľ si ho nepopáli. 

7. Údaje v ktorej možnosti sa viažu k ukážke: Ľ. Suballyová – O medailách 
a pomaranči? 

a) príbehy bratislavských detí, hlavná postava sa volá Anitka a navštevuje divadelný krúžok 

b) spolužiaci osladili Anetke úspech z plaveckých pretekov popučeným pomarančom 
v topánke   

c) hlavná postava sa volá Kamilka, ktorá  nevie rýchlo zabudnúť na hádku a neprávosť 

d) Anetka na oslavu svojich narodenín odmietla pozvať Kamilku i všetky ostatné dobré 
kamarátky 

8. Hlavná myšlienka ukážky O medailách a pomaranči je správne vyjadrená v možnosti: 

a) Medzi priateľmi je veľmi dôležité vzájomné pochopenie i potreba navzájom sa 
rešpektovať.   

b) Vzájomné pochopenie a rešpektovanie nie je medzi priateľmi potrebné. 

c) V priateľstve je dôležité navzájom sa rešpektovať, ale nie je potrebné navzájom sa 
pochopiť. 



d) Ak sa priatelia navzájom chápu, nemusia rešpektovať jeden druhého. 

9. Šárka, Silvia, Ksicht, Mastniak  sú literárne postavy z ukážky: 

a) Rozruch po škole               b) Poškoláčky               c) Poškoláci               d) Traja poškoláci 

 

10. Mohla som sa vykašľať na takúto bandu mizerných frajerov, ale myšlienka ma hnevala. 
Nebola som žiadnym slabingerom a v živote som sa nikomu nepodlizovala. Navážanie Ksichta 
ma urážalo. 

Ako nazývame takúto formu rozprávania?     ......... - rozprávanie. 

11. Vysvetli slová: 

si padavka: 
....................................................................................................................................... 

ani necekli: 
....................................................................................................................................... 

bifľoška: 
........................................................................................................................................... 

v matike: 
......................................................................................................................................... 

12. Ako nazývame slová z predchádzajúcej úlohy? …............................ 

13. Spojenie slov vykašľať sa na niekoho je správne vysvetlené v možnosti: 

a) kašlaním si uľaviť                                     b) viac ráz si odkašlať 

c) byť pred niekým v rozpakoch                   d) stratiť o niekoho záujem  

Správne odpovede 

1. d 

 

2. Autor:     Martin Kukučín  

    Názov literárneho diela:     Z teplého hniezda 

    Literárny druh:     epika 

    Literárny žáner:    poviedka 

 



3. d 

 

4. V ukážke* je použitý  o p i s n ý  slohový postup. 

 

5. d 

 

6. c 

 

7. b 

 

8. a 

 

9. POŠKOLÁCI 

 

10. ja-rozprávanie  

11.  

si padavka: 
....................................................................................................................................... 

ani necekli: 
....................................................................................................................................... 

bifľoška: 
............................................................................................................................................ 

 

12. slangové/slang 

 

13. d 

 
 
Geografia 



Mgr. Johana Fabová 
 
 

Ahojte siedmaci! 

Na tento týždeň Vám neposielam žiadne  povinné úlohy.  
Prosím vás, aby ste mi poslali vypracované pracovné listy, ktoré som vám zadávala.  

Pre tých, ktorí si chcú dobrovoľne zopakovať učivá z geografie  posielam na edupage otázky aj 
s odpoveďami.  

Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa snažia a posielajú mi veľmi pekne spracované 
úlohy.  

Ak je s niečím problém, prosím , aby ste ma kontaktovali prostredníctvom mailu: 
johankafabova@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruský jazyk  (týždeň 1.6.  2020 – 5.6. 2020) 

Trieda:  7.B, 7.C, 7.D 
 
Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 
___________________________________________________________________________ 
 

Ahojte!  
 
Ďakujem žiakom, ktorí mi tento týždeň poslali prepis textu Bojnice a pracovný list – 
Opakovanie učiva. Ostatných prosím, aby tak urobili čo najskôr. Všetko mi posielajte  
mailomna adresu: sedmiriam6.a@gmail.com 

Nezabúdajte, že od každého z Vás chcem nasledovné: 

1. Prepis textu z učebnice RJ s. 34/cv.1 + s. 36/ cv.1 

2. Vypracované cvičenia z pracovného zošita s. 36 a s. 37 

3. Projekt – Škola 

4. Prepis textu Bojnice PZ s. 33 

5. Vypracované cvičenia z pracovného zošita s. 41 – 42 

6. Pracovný list – Opakovanie učiva 

 

Vyššie uvedené úlohybudúsúčasťou Vášho  portfólia z RJ 

pri koncoročnom hodnotení. 

 

Úloha na tento týždeň:  

Opäť pripájam PL – Opakovanie učiva, pretože mi ho mnohí z Vás ešte neposlali.   

Vypracujte ho a pošlite, prosím,  mailom na moju  adresu: sedmiriam6.a@gmail.com .  
                      ↓    
 
 RJ 7Pracovný list(Opakovanie učiva) 
 

1. V každom riadku prečiarkni jedno slovo, ktoré do danej skupiny nepatrí. 
а/ кoт,  утка,  лoдка,  сoбака,  слoн,  рак  
б / кубики,  барабан,  кукла,  гoрoд  
в / кoмната,  oкнo,  лампа,  диван,  яблoкo 
г/ Брезнo,  Бoйнице,  Нитра,  Мoсква, Звoлен 
д / учебник, пенал, блузка, дoска,  резинка,  карандаш 



 
2. Vyber a doplň do viet správne  slová: двoрцoв, стoлица, Мoскве, писали, сoбoры. 

 
Мoсква - .............................................. Рoссии. Oна на реке ................................. .  
В газете .......................................... o Мoскoвскoм цирке. В центре стoлицы 
.......................................... . В Кремле мнoгo .................................... .  
 
 

 
3. Usporiadaj slová a vety napíš so správnym slovosledom písanou azbukou. 

 
a/ стoлица, Братислава, Слoвакии   
 

        .......................................................................................................................................... 
б/ реке, Oна, Дунае, на  
 
............................................................................................................................................. 
в/  мнoгo, гoрoде, В, магазинoв 
 
............................................................................................................................................. 
 
4. Prelož vety. 

 
У дедушки нoвая машина. ............................................................................................... 
Как тебя зoвут? .................................................................................................................. 
Адам и Петя хoрoшие друзья. .......................................................................................... 
Hина была с мамoй в зooпарке. ........................................................................................ 
 
5. Zakrúžkuj ku každej vete správnu možnosť.  

 
На катке мальчики играют в.......... 
a/ кубики      б / хoккей      в /  футбoлг / мяч 
Сегoдня oчень хoлoднo, а у меня нет.......... 
a/ книги     б / мухи      в / шапкиг / куклы 
Пoсле oбеда я иду в ........... за пoкупками. 
a/ катoк  б / замoк     в / шкoлаг /магазин 
 

6. Priraď správne. ( K písmenu dopíš číslo so správnym prekladom slova.) 
 

           a/ пчела  ....................      1. klzisko 
б / шoкoлад .................    2. mesto  
в/катoк ......................    3. čokoláda 
г / гoрoд .....................      4. včela                                     
Príjemný týždeň� 



Vyučovací predmet : Fyzika                                                Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy: 7.A, 7.B, 7.C,7.D                                                          Úlohy na obdobie : 8.6. – 12.6. 
2020 

Milé deti – žiaci siedmaci,  

 aj v tomto týždni si budete opakovať ,precvičovať a upevňovať  vedomosti z fyziky prostredníctvom 
pracovného listu, ktorý  bude  pre vás uverejnený  na portáli ALF.  Pri riešení úloh môžete použiť 
poznámky zo zošita, učebnicu fyziky, internet .  

Tento spôsob precvičovania učiva fyziky 7. ročníka je DOBROVOĽNÝ (nebudem 
riešenia úloh  hodnotiť!!!) Mal  by byť pre vás formou zábavy, ktorá vám prinesie 
úžitok a dobrý pocit z vykonanej práce !!!. 

 Tento týždeň na portáli ALF je  pre žiakov  7.A, 7.B, 7.C,7.D  pracovný list na precvičenie a  
upevnenie učiva o pohybe telies  pod názvom „Dráha, rýchlosť, čas“. 

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

→  meno žiaka (bez hesla) 

!!! UPOZORNENIE 2.x !!!  

Žiaci, ktorí si splnili povinnosti  počas pobytu doma (písali si poznámky do zošita z prezentácií 
na portáli ALF, poslali mi zdravý jednodňový jedálny lístok , prezentáciu /projekt  z meteorológie , 
fotografie meteorologických pomôcok),  môžu (ak chcú) už oddychovať a tešiť sa na letné 
prázdniny !!! 

 
Žiaci, ktorí ma zatiaľ nepresvedčili o svojej usilovnosti a pracovitosti  ,môžu ešte stále 
svoje riešenia úloh, vypracovanú prezentáciu /projekt a  vyrobené meteorologické pomôcky  
zdokumentovať  a poslať  na môj email: zlatapavlovicova@gmail.com    

Vybrať si môžete akékoľvek úlohy z fyziky z predchádzajúcich období samoštúdia  
od 16.3.2020!!! 

 

 

 

 

 

 



SAMOŠTÚDIUM 

Predmet: Nemecký jazyk 
Trieda:  5.A, 7.B, 7.C, 7.D 
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Obdobie: 8.6.2020 –12.6.2020 
 
Milí moji,  
verím, že sa máte dobre a ste zdraví. Na tento týždeň som Vám pripravila 
pracovný list zameraný na čítanie textu a prácu s ním a dve cvičenia na 
precvičenie čísloviek a W- otázok. Video máte na načúvanie a precvičovanie 
výslovnosti, môžete si ho po častiach stopovať a opakovať.  
      Krásny týždeň , Annamarie Mikulová. 
 
 

1. Opakovanie: slovná zásoba a gramatika – zo zošita a materiálov 
2. Leseverstehen /čítanie s porozumením 

 
Babičkindom/ Das Haus von meiner Oma 

Hallo! 
Ich bin Veronika und ich wohne in Graz. Am liebstenbesucheich 
meineGroßmutter in ihremHaus. Ich sagenatürlich „Oma“ zuihr. 

Sielebt am Land in einemkleinenDorf (dedinka) in der Steiermark. DasHausist alt undklein. In 
der NäheihresHausesgibt es einenkleinenSee. (v blízkosti jej domu je jazero.) 
GroßmuttersHaushatfünfZimmer. DasWohnzimmeristkleinundsehrgemütlich. 
DortsteheneinSofa, zweiOhrensessel (ušiak kreslo), einkleinerTischund es 
gibtaucheinenKamin. 
MeineGroßmutterkannKlavierspielenunddukannstihraltesKlavierauch im 
Wohnzimmersehen. An der Wandhängen (visia) vieleBilderundFotos. 
SiehateinegroßeKüche, dienebendemWohnzimmerist. Großmutterliebt es zukochen(Rada 
varí).  
In ihremSchlafzimmerstehtnebendemFenstereinbreiterKleiderschrank. 
SiehateingroßesBettunddanebenstehteinBettfürmich. MeinBettistnicht so groß. 
AufGroßmuttersNachttischstehteine Lampe. 

 
A/ ErgänzedieSätze/ Doplň vety 

GroßmuttersHaushatfünf ________________. 
An der ________________ hängen (visia) vieleBilderundFotos. 
MeineGroßmutterkann _________________spielen 
In ihremSchlafzimmerstehtnebendem _____________ einbreiterKleiderschrank. 
 
 



 
B/ Lies dieSätze/ Čítaj vety. 
SinddieAussagenwahr () oder falsch ()?/Je to správne alebo nie? 
Oder stehtdarübernichts im Text (∅)?/ Nie je o tom nič v texte? 

1. DasHaussteht in einerStadt. 
2. Es istnicht alt. 
3. Im Hausgibt es einkleinesWohnzimmer. 
4. SiekannKlavierspielen. 
5. DieKücheistnebendemEsszimmer. 
6. In der Küchegibt es eineMikrowelle. 
7. DieOmakochtgern. 
8. Es gibteinSchlafzimmer im Haus. 
9. Siehat im Schlafzimmereine Lampe. 
10. Im HauslebtaucheinHund. 

 
   C / Vyčasujslovesá, ktorésúvyznačené v texte  
 

3. Precvičovanie gramatiky 

 

A/Schreib die Zahlen/ Napíščíslaslovom 
      
45 _______________________________________ 
76 _______________________________________ 
29 _______________________________________ 
92 _______________________________________ 
21 _______________________________________ 
78 _______________________________________ 
64 _______________________________________ 
 
 
B/ Napíš W-otázky /Wo, Wie, Was, Wer/ 
 
Posielam Vám link na jedno video, ktoré je o rodine a predstavovaní sa. Pozrite si ho 
a všímajte si rozdiel v nemeckej výslovnosti. Dokážete zachytiť základné informácie? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=K9068ngF6Uw 
 
 
 
 

 



Samoštúdium z nemeckého jazyka 7.B od 8.6. do 12.6.2020 

Mgr. Adriana Gočová 

AHOJTE!  

Na tento týždeň som si pre vás pripravila čítanie s porozumením –LESENVERSTEHEN. 

Prelož tento text do nemčiny. Odpovedaj na otázky  k tvojmu preloženému textu! 

Monika má priateľku v Nemecku. Volá sa Alena Winter  a býva v Prahe. Monika má brata 
Petra ,on má priateľku vo Viedni. Alena je veselá a milá. Má 18 rokov. Pochádza s južného 
Nemecka. Rada pije kolu a brat šálku čaju. Moja mama a môj otec radi pijú kávu a víno. Moji 
rodičia sú super. Môj ujo pochádza z Rakúska. Hovorí po nemecky a slovensky. Bývame 
v strede Topoľčian. Náš dom je malý a útulný. Mám tam svoju izbu. V izbe sa učím , píšem 
domáce úlohy.  

Odpovedz  na otázky k textu? 

1.Wer wohnt in Prag? 

2.Wer ist 15 Jahre alt? 

3.Hat Monika einen Bruder? 

4.Hat er keine Freundin? 

5.Wer trinkt gern Cola?  

6.Wie sind die Eltern? 

7.Wo lernst du? 

8.Was machst du im Kinderzimmer? 

9.Wo wohnst du? 

10.Wer ist Alena? 

Vypracovaný pracovný list mi pošli prosím ťa na mail! ĎAKUJEM! 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk – 7. ročník 

Mgr. Martina Žáková – opakovanie učiva 

 

1. Pomenuj po anglicky, čo je na obrázkoch – veža, námestie, socha, fontána: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 
 

2. Urč čas vo vetách – PP – prítomný priebehový, PJ – prítomný jednoduchý, MP – 
minulý priebehový, MJ – minulý jednoduchý, PRP – predprítomný. 

 

1  I´vebeen in someplaysatthetheatre. 
2  Lastyear, I was in ourschoolplay. 
3  My grandparents are comingatthe moment. 
4  Atabout 10 o´clock, Johnwascycling to a lakenearthetown. 
5  Doessheworkfor a sportscompany? 
6  We´rewatchingtheelephants just now. 
7  I don´trememberthemverywell. 
8  Shebecamefamouswhenshewasveryyoung. 
9  Somepeoplewereshopping and somechildrenwereplaying. 
10  He´swonseveralraces. 

 

3. Doplň do dialógov  na správne miesta zámená – somebody, anybody, everybody, 
nobody, something, anything, everything, nothing: 

 

a) I´mhungry. I need1.....   to eat. 

Metoo, but I haven´tgot2.....   in my bag. 

b) 3.....   enjoyedthe party. Itwasgreat! 



Yes, and theyallhelp to clearup4.....   afterwards. 

c) Did5.....   phonewhile I wasout? 

No,   6.....   rang. 

d) I´mbored. I´vegot7.....   to do. 

Well, phone8.....   and arrange to meet. 

 

4. Pomenuj po anglicky, čo je na obrázkoch -  záplava, zemetrasenie, lavína, blesk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 
 

5. Utvor dvojice: 

 

brush an e-mail throw yoursister 
take yourpyjamas get ready homework 
put on dinner watch a ball 
have a photograph do TV 
send yourteeth Talk to forbed 
 

 

6. Doplň do viet   WILL   /   WON´T   a jedno zo slovies: go, become, live, get, 
travel, build: 

 

1 Astronauts   .....   to otherplanets.    2 People   .....   cities on themoon.    3 
Wildtigers   .....   extinct.    4 Most people   .....   to be 100.    5 I   .....   to university. 
6    I   .....   married. 

 



7. Doplň dialógy. Použi   GOING    TO   a sloveso zo zátvorky: 

 

I´mgoing tohave a party. ( I   /   have ) 

When    ..........   ? ( it   /   be ) 

NextSaturday. 

Howmanypeople   ..........   ? ( you   /   invite ) 

About 20. 

 

What .......... ? ( you   /   do ) 

..........   an e-mail. ( I   /   send ) 

Oh, I want to usethecomputer. Howlong   .......... ? ( you   /   be ) 

Onlyhalfanhour. 

 

ZOOM hodina ANJ - najbližší termín bude v stredu 10.6.2020 o 13:00 
hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Anglický jazyk – 7. ročník 

PaedDr. Anna Godálová – opakovanie učiva 

 

8. Pomenuj po anglicky, čo je na obrázkoch – veža, námestie, socha, fontána: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 
 

9. Urč čas vo vetách – PP – prítomný priebehový, PJ – prítomný jednoduchý, MP – 
minulý priebehový, MJ – minulý jednoduchý, PRP – predprítomný. 

 

1  I´vebeen in someplaysatthetheatre. 
2  Lastyear, I was in ourschoolplay. 
3  My grandparents are comingatthe moment. 
4  Atabout 10 o´clock, Johnwascycling to a lakenearthetown. 
5  Doessheworkfor a sportscompany? 
6  We´rewatchingtheelephants just now. 
7  I don´trememberthemverywell. 
8  Shebecamefamouswhenshewasveryyoung. 
9  Somepeoplewereshopping and somechildrenwereplaying. 
10  He´swonseveralraces. 

 

10. Doplň do dialógov  na správne miesta zámená – somebody, anybody, everybody, 
nobody, something, anything, everything, nothing: 

 

e) I´mhungry. I need1.....   to eat. 

Metoo, but I haven´tgot2.....   in my bag. 

f) 3.....   enjoyedthe party. Itwasgreat! 



Yes, and theyallhelp to clearup4.....   afterwards. 

g) Did5.....   phonewhile I wasout? 

No,   6.....   rang. 

h) I´mbored. I´vegot7.....   to do. 

Well, phone8.....   and arrange to meet. 

 

11. Pomenuj po anglicky, čo je na obrázkoch -  záplava, zemetrasenie, lavína, blesk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 
 

12. Utvor dvojice: 

 

brush an e-mail throw yoursister 
take yourpyjamas get ready homework 
put on dinner watch a ball 
have a photograph do TV 
send yourteeth Talk to forbed 
 

 

13. Doplň do viet   WILL   /   WON´T   a jedno zo slovies: go, become, live, get, 
travel, build: 

 

2 Astronauts   .....   to otherplanets.    2 People   .....   cities on themoon.    3 
Wildtigers   .....   extinct.    4 Most people   .....   to be 100.    5 I   .....   to university. 
6    I   .....   married. 

 



14. Doplň dialógy. Použi   GOING    TO   a sloveso zo zátvorky: 

 

I´mgoing tohave a party. ( I   /   have ) 

When    ..........   ? ( it   /   be ) 

NextSaturday. 

Howmanypeople   ..........   ? ( you   /   invite ) 

About 20. 

 

What .......... ? ( you   /   do ) 

..........   an e-mail. ( I   /   send ) 

Oh, I want to usethecomputer. Howlong   .......... ? ( you   /   be ) 

Onlyhalfanhour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biológia 7. Ročník 

8.6.-12.6.2020 

Úloha 1 Vypracovať pracovný list BIOLÓGIA ČLOVEKA ,je to podmienka ku koncoročnému 

hodnoteniu. Vypracovaný pracovný list mi pošlite na mail jkacinova@azet.sk do konca týždňa 

PL - Biológia človeka 

1. Medzi kosti lebky nepatrí :     A)  sánka                                         B)  jarmová kosť 

                                                    C)  záhlavná kosť                            D)  kľúčna kosť 

2. Červené krvné farbivo sa nazýva :     A)  glykogén                                 B)  chlorofyl 

                                                                C)  hemoglobín                             D)  nikotín 

3. Hrudnú dutinu od brušnej oddeľuje :   A)  pohrudnica                               B)  bránica 

                                                                  C)  popľúcnica                               D)  medzirebrové svaly 

4. Žalúdková šťava obsahuje enzým :   A)  inzulín                                      B)  ptyalín 

                                                               C)  pepsín                                       D)  žlč 

5. K orgánom dýchacej sústavy nepatrí :  A)  hrtan                                        B)  pľúca 

                                                                   C)  priedušnica                              D)  pažerák 

6. Ku kostre dolnej končatiny patrí :   A)  vretenná kosť                           B)  ihlica 

                                                             C)  lopatka                                      D)  sánka 

7. Zrážanlivosť krvi zabezpečujú :  A)  červené krvinky                        B)  biele krvinky 

                                                         C)  krvné doštičky                           D)  krvná plazma 

8. Nahradenie poškodeného orgánu od darcu sa nazýva :  A)  dialýza                   B)  transfúzia 

                                                                                            C)  dezinsekcia             D)  transplantácia  

9. Cievy, ktoré vedú krv do srdca sa nazývajú :  A)  žily                            B)  tepny 

                                                                             C)  vlásočnice                 D)  miazgové cievy  

10. Na povrchu zubov sa nachádza :  A)  sklovina                                B)  zubovina 

                                                            C)  zubná dreň                            D)  ďasno 

 



11. Žlč sa tvorí :    A)  v podžalúdkovej žľaze                                  B)  v žalúdku 

                              C)  v pečeni                                                          D)  v žlčníku 

12. K častiam stredného ucha patrí :  A)  Eustachova trubica                     B)  strmienok 

                                                            C)  slimák                                         D)  bubienok 

13. Lichobežníkový sval sa nachádza :  A)  na chrbte                                     B)  na bruchu 

                                                                C)  na ramene                                    D)  na dolnej končatine 

14. Centrum dýchacej a srdcovej činnosti sa nachádza :  A)  v chrbtovej mieche             B)  v mozočku 

                                                                                           C)  v predĺženej mieche            D)  v medzimozgu 

15. Premenu cukrov ovplyvňuje :  A)  rastový hormón                             B)  hormón obsahujúci jód 

                                                       C)  inzulín                                            D)  adrenalín 

16. K ústrednej nervovej sústave patrí :  A)  chrbtica                                     B)  útrobné nervy 

                                                                 C)  miecha                                       D)  mozgové nervy 

17. Bunky citlivé na svetlo – tyčinky a čapíky – obsahuje :   A)  dúhovka                      B)  sietnica 

                                                                                                 C)  zrenica                         D)  rohovka 

18. Moč vzniká :   A)  v močovode                             B)  v hrubom čreve 

                              C)  v močovom mechúri                D)  v obličkách 

19.. Premena látok v tele sa nazýva :  A)  imunizácia                                    B)  metabolizmus 

                                                           C)  fotosyntéza                                    D)  toxikománia               

20. Medzi  vrstvy kože patrí pokožka, podkožné väzivo a  (doplň) : A) zamša   B) stredná vrstva 

                                                                                                                   C) tuk            D) svaly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chémia 7. Ročník 

8.6. – 12.6 

Úloha 1 Dokončiť pokus, nezabudnúť mi ho poslať na mail jkacinova@azet.sk do konca týždňa 

Prosím všetkých, ktorí majú ešte nevypracované úlohy, aby si ich dokončili a poslali mi ich na mail. Je 
to podmienka k záverečnému hodnoteniu. 

 

Úloha 2 V programe AlF máte zadanú úlohu – pracovný list na zopakovanie: OPAKOVANIE CHÉMIA 7. 
Ročník 

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

 
 
 

Dejepis (od 8. júna do 12. júna 2020) 

Pracovný list  Učebnica str. 87-88 a 93-94  

I. Aké boli pomenovania /názvy/ Bratislavy v 18. storočí v jednotlivých jazykoch – konkrétne 

označiť. 

II. Čím bola Bratislava v 18. storočí najviac významná? 

III. Ktoré boli dva najvýznamnejšie patenty Jozefa II., čím boli pokrokové /progresívne/? 

Všetky vyžiadané práce posielať do 15. júna 2020 na mail gejza.sitkey@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matematika (8.6. – 12.6.2020)7. B –Kombinatorika 
Práca na hodnotenie: 

1. Na grafe je znázornený počet žiakov 
jednej školy, ktorí na polročnom vysvedčení 
mali z matematiky známku 1,2,3,4 . Na 
grafe nie je vyznačené, ktorý stĺpec patrí  
ktorej známke. Vieme len, že počet 
trojkárov bol najväčší, počet štvorkárov 
najmenší a viac žiakov malo dvojku ako 
jednotku. 

Z grafu určite: 
a) Koľko žiakov je na škole?    
b) Koľko percent žiakov malo trojku? (Zaokrúhlite výsledok na 2 desatinné miesta.)  
c) Koľko percent žiakov malo známku lepšiu ako trojku?  (Zaokrúhlite výsledok na 2 desatinné 
miesta.) 
 
 
2. Xaviér si robil prieskum o obľúbenej farbe 
u spolužiakov (každý mohol zvoliť len jednu 
farbu), výsledky znázornil v kruhovom 
diagrame (na okraj si značil počet spolužiakov). 
a) Koľko žiakov sa zúčastnilo prieskumu? 
  
b) Koľko percent žiakov maloobľúbenú bielu 
farbu?(Zaokrúhlite výsledok na 2 desatinné 
miesta.)  
 
 
 
 
1. a2. Výpočet, výsledok, odpoveď.Poslať na: 

ixo4all@gmail.com, do 11.6.2020 do 14.00. 

Ostatné príklady vypracujte do zošita, pokúste sa účinne si organizovať svoju prácu. MÔŽETE MA 
KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak potrebujete s niečím pomôcť.Možnosť riešiť navyše príklady 
z učebnice Matematika pre 7.ročník ZŠ 1.časť: 83 až 85 

ZOOM (vysvetľovanie a spätná väzba): utorok9.6.2020 o 9:00. Údaje po vyžiadaní na email. (Teória: 
napr. nalepiť do zošita, prípadne prepísať. ).  

Úlohy – samoštúdium: zbierka pre 7.ročník Strana: 64/1,2,3,4,5,7,9,13;   65/14,16 

Foto vypracovaných príkladov 64/3,5,7;  65/16samoštúdium poslať na:  
ixo4all@gmail.com, do 11.6.2020 (štvrtok) do 14.00. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Klasifikačné známky

Po
če

t ž
ia

ko
v

Obľúbená farba

8

15

11

4

12

6

biela
modrá
červená
zelená
ružová
žltá



ALF ÚLOHY!  Pozrite a dokončite si úlohy na Alfovi  (napr. Percentá 1, ...). zstribecskato.sk→Program 
Alf→ kód školy: zstribecskato  (bez hesla)→výber triedy→meno žiaka (bez hesla) 

Kombinatorika 
Skúste si najskôr položiť a aj odpovedať na otázky: 
1. Môžu sa prvky opakovať?(kartičky napr. tie sa nemôžu opakovať, no pri čísliciach vieme urobiť 
číslo 22). 
2. Záleží na poradí prvkov? (V dvojici, kde vyberáme napr. dvoch chlapcov z piatich, nezáleží.No 
v dvojici: veliteľ – jeho zástupca, už na poradí záleží. Číslo 12 a 21 tiež nie je to isté,...). 



Práca pre žiakov – samoštúdium 

Kováčik (INF) 

Informatika (od 8. júna do 12. júna 2020)– dobrovoľné 

 

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: Koncoročné opakovanie 7 

 
 
 

 


