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SLOVENSKÝ JAZYK  

Ahojte milí moji siedmaci. Začína nám posledný mesiac v tomto školskom roku- Jún. Tento 

mesiac budeme len opakovať, zvoľníme tempo.  

Na zopakovanie učiva zo slovenského jazyka tento týždeň použijeme učebnicu. 

Prosím vypracujte si dva testy zo strany 88- 91. Je k ním aj kľúč správnych odpovedí. 

NEPOSIELAJTE. Sú iba pre Vás, aby ste si zopakovali učivo. 

 

LITERATÚRA 

Ďakujem za naozaj krásne projekty o spisovateľoch. Vidieť, kto sa zaujíma o literatúru, kto 

rád číta. 

Poprosím tých, ktorí ste mi ešte neposlali projekt, pošlite čo najskôr. 

Môj mail: janka.chvojkova@azet.sk 

 

Prajem Vám krásny týždeň. 

 

MATEMATIKA 

 

Matematika 7.C , 7.D od 25. 5. 2020 do 29.5.2020 

 

Tento týždeň budeme opakovať. Ale tak inak. Na www.bezkriedy.sk 

som vám poslala dve prezentácie, v jednej sú logické úlohy, druhá je 

matematická rozprávka. Pozrite si, vypočítajte, ale tento týždeň mi nemusíte nič  

posielať. Samozrejme to platí pre tých , ktorí už všetko poslali. 

Posielať treba resty z minulých týždňov. Úlohy , ktoré ste mi ešte neposlali tak 

je potrebné , aby ste vypracovali a poslali. 

 

ONLINE hodina matematiky tento týždeň nebude.

mailto:janka.chvojkova@azet.sk
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ANGLICKÝ JAZYK 

 (skupina pani učiteľky  Mgr. Vrábelovej) 

 

Ahojte siedmaci, 

V rámci koncoročného hodnotenia vyzývam všetkých, aby ste mi každý týždeň posielali na 

mail podľa pokynov prefotené úlohy, ktoré vždy v pondelok zadávam. 

Upozorňujem, že je to PODMIENKA ku koncoročnému hodnoteniu! 

 

Minulý týždeň ste si mali vypracovať testy v programe Alf, aby sme zistili čo sme sa naučili 

a získali, tak spätnú väzbu o našich vedomostiach. Kto si testy nestihol spraviť, má možnosť 

ešte stále tak urobiť na: 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Názov č. 1: Slovná zásoba Rubbish – odpadky 

Názov č. 2: PROJECT 3-UNIT 5 A,B,C 

 

Domáce úlohy na tento týždeň: 

Domáca úloha č. 1: 

PROJECT – AMBITIONS, SUCCESSFUL PEOPLE 

- téma projektu je spojená s témou 5. lekcie – ambície, úspešní ľudia (článok o Kiere 

Knightley a Sebastiánovi Vettelovi) 

- vyberiete si pre vás úspešného, ambiciózneho, slávneho človeka, niekoho koho 

obdivujete (herec/herečka, spevák/speváčka, športovec...) a napíšete o ňom. 

 

Kritéria projektu: 

- Projekt vypracujte na čistý papier alebo výkres formátu A3 (ako koláž, alebo plagát), 

poprípade prezentácia v power pointe – každý podľa možností. Fantázii sa medze 

nekladú (použite pastelky, fixky, farby...) 

- Projekt píšte v anglickom jazyku. Slovenčina nie je povolená!  

- Využívajte všetky vaše doteraz nadobudnuté poznatky, vedomosti a zručnosti 

z anglického jazyka.  

https://programalf.com/olt/www/sk/teacher/task-results/default/550837
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- Projekt píšete v rôznych časoch – prítomný (What do you usualy do in your free 

time?), predprítomný (Have you ever...?), budúci (What are your plans...?) 

- Použite obrázky, fotky... 

- Projekt sa bude skladať z dvoch častí (musí minimálne obsahovať tieto dve časti):  

1. Krátke predstavenie osobnosti, ktorú ste si vybrali – 6- 8 viet, alebo vo forme 

vizitky, písané ako text alebo v bodoch.  

2. Interview so slávnou osobnosťou, ktorú ste si vybrali – predstavte si, že ste 

reportér a máte vytvoriť rozhovor so slávnou osobnosťou. Čo by ste sa opýtali? – 

vytvoríte 8-10 otázok a odpovedí (môžete si vymyslieť). 

Čo by ste sa mohli v rozhovore so slávnou osobnosťou pýtať: 

- life experiences, hobbies, free time activities, future plans... 

DRŽÍM VÁM PALCE!!! 

Projekt mi posielajte do piatka 5.6. Do predmetu emailu napíšte, čo mi posielate, meno 

a triedu. ĎAKUJEM. 

 

Domáca úloha č. 2: Vypracujete krátky písomný prejav na tému:  

„International Children´s Day“ 

Vypracujte 10 viet k tejto téme. Môžete tvoriť vlastné myšlienky, alebo si vety doplň podľa 
nasledovných bodov (tvor pestré vety, v rôznych časoch, pripoj zaujímavé fakty z internetu): 

- What is the „International Children´s Day“ about? 
- How do we celebrate it? (How do you celebrate it?) 
- What activities / atractions  / competitions are typical for this day? 
- What are your memories of this day from your childhood? (describe the most 

exciting experience) 
- Are there any advantages for children in Slovakia on this day? (free entrance to 

some attractions like ZOOs ...) 
- What would you change about this day? How could children celebrate it? What 

else could be done for them? 

 

Písomný prejav mi posielajte na email do 7.6. Do predmetu emailu napíšte, čo mi 

posielate, meno a triedu. ĎAKUJEM. 

 

Ak niečo nebudete vedieť, alebo niečo budete potrebovať, neváhajte ma kontaktovať!  

Online hodina – štvrtok 4.6. o 12:30  

email: tanickavrabel@gmail.com 
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 ( skupina pani učiteľky Mgr. Kubrickej) 

 

-ZOOM utorok 1.6.2020 o 12:30 (v prípade zmeny dám vedieť na váš mail) 
ID 207-217-1697  Heslo 945239 

-súčasťou vášho portfólia by mal byť aj vypracovaný projekt, ktorý vám dávam na tento týždeň. Je na 
vás akou formou ho vypracujete (word s obrázkami, powerpoint, výkres, ktorý odfotíte a pošlete). 
Používajte gramatiku a slovnú zásobu, ktorú viete a hlavne nekopírujte, nekomplikujte si to... 
 
PROJECT – A FAMOUS PERSON  
 
-Student´s Book str.67/ 1b) – pomôžte si otázkami.  
 
-vyberte si známu osobnosť( spisovateľa, herca, politika, speváka....), najlepšie z minulosti, ktorá už 
nežije (alebo aspoň nejakú staršiu) a napíšte o nej v minulom čase. Ak si vyberiete zo súčasnosti, 
nezabudnite rozlišovať prítomný a minulý čas. Má to byť osobnosť, ktorá niečo dokázala, niečo 
dosiahla, bola známa v zahraničí, niekomu pomáhala, urobila niečo pre krajinu..... 
Pomôžu vám otázky z učebnice, informácie nájdete na internete ale upravte ich, zjednodušte, 
NEKOPÍRUJTE !!!!!Napíšte prečo ste si vybrali práve túto osobnosť. 
 
Všetko posielajte na mail : kubrickam gmail.com 
Ak máte nejaké otázky, čokoľvek sa chcete spýtať, prekonzultovať ohľadom projektu, neváhajte mi 
napísať. Keby niekomu nešli preposlať vypracované úlohy, môžeme sa dohodnúť na inom spôsobe 
odovzdania.  
Všetkým prajem krásny Deň detí, užite si ho, nech ste hlavne zdraví a usmiati   
Pekný týždeň   
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(skupina pani učiteľky Mgr. Antalovej) 

 

Milí žiaci, tento týždeň sa zameriame na opakovanie už prebratých lekcií, časov a gramatiky. 

Nebude toho veľa, pretože Vám chcem zadať projekt, ktorý bude súčasťou koncoročného 

hodnotenia. Na vypracovanie máte 2 týždne, to je do 12.6.2020. 

Zároveň vás veľmi prosím o trpezlivosť s opravovaním, dala som vám toho viacej  a nestíham 

opravovať, nakoľko každému sa snažím opraviť ručne každú chybu aj s popisom. Ďakujem.  

 Projekt, ktorý mi vypracujete bude na tému: My favourite country/ Moja obľúbená 

krajina. Chcem aby ste vybrali krajinu, napíšete mi prečo ste si danú krajinu vybrali, 

prečo ju máte radi. Nakreslite si alebo stiahnete mapu tejto krajiny a napíšete mi pri 

mapu nejaké zaujímavé miesta ,pamiatky ktoré sú zaujímavé podľa vás. Poprosím 

rozsah 100-120 slov. Píšte prosím vás vlastnými vetami, nebudem akceptovať 

okopírované vety cez internet. Môžete si samozrejme akúkoľvek krajinu. Aj 

Slovensko. Ďakujem . !!!!!Projekt bude súčasťou koncoročného hodnotenia!!!!!! 

 

Opakovanie učiva je na ďalšej strane !!!! 

 

Ďakujem Vám a prajem pekný týždeň.  

                                                                           Antalová Zuzana 

Anglický jazyk – 7. ročník – opakovanie učiva 

 

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

 

 

 

 

 

  

 

  

 

       

1 2 3 4 
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2. Urč čas vo vetách – PP – prítomný priebehový, PJ – prítomný jednoduchý, MP – 

minulý priebehový, MJ – minulý jednoduchý, PRP – predprítomný. 

 

1  I´ve been in some plays at the theatre. 

2  Last year, I was in our school play. 

3  My grandparents are coming at the moment. 

4  At about 10 o´clock, John was cycling to a lake near the town. 

5  Does she work for a sports company? 

6  We´re watching the elephants just now. 

7  I don´t remember them very well. 

8  She became famous when she was very young. 

9  Some people were shopping and some children were playing. 

10  He´s won several races. 

 

3. Doplň do dialógov  na správne miesta zámená – somebody, anybody, everybody, 

nobody, something, anything, everything, nothing: 

 

a) I´m hungry. I need   1.....   to eat. 

Me too, but I haven´t got   2.....   in my bag. 

b) 3.....   enjoyed the party. It was great! 

Yes, and they all help to clear up   4.....   afterwards. 

c) Did   5.....   phone while I was out? 

No,   6.....   rang. 

d) I´m bored. I´ve got   7.....   to do. 

Well, phone   8.....   and arrange to meet. 

 

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

 

 

    

 

  

 

  

 

   

1 2 3 4 
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5. Utvor dvojice: 

 

brush an e-mail throw your sister 

take your pyjamas get ready homework 

put on dinner watch a ball 

have  a photograph do TV 

send your teeth Talk to for bed 

 

 

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

travel, build: 

 

1 Astronauts   .....   to other planets.    2 People   .....   cities on the moon.    3 Wild 

tigers   .....   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´m going to have a party. ( I   /   have )    

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

Next Saturday.    

How many people   ..........   ? ( you   /   invite )    

About 20. 

 

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

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

Oh, I want to use the computer. How long   .......... ? ( you   /   be ) 

Only half an hour. 
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NEMECKÝ JAZYK 

 

Milí moji,  

pripravila som Vám opäť materiály, aby ste si zopakovali niečo z toho, čo sme sa tento rok naučili. 

Viem, že sa Vám nechce učiť, ale aspoň si pozrite videá a pokúste sa im porozumieť. Posielam Vám 

aj pracovný list, ktorý si vypracujte a kratučký text, ktorý si treba prečítať. Vypracované 

zadania mi neposielajte. Poprosím iba spätne poslať materiály z minulých týždňov.  

       Krásny týždeň , Annamarie Mikulová. 

 

Modul  2/ Lekcia 2  Ein Besuch – NÁVŠTEVA 

 

1. Opakujte si slovnú zásobu a materiály  k témam: 

a. Rodina  

b. Kontakty 

c. Bývanie 

d. Nápoje 

2. Opakujte si z gramatiky: 

a. Členy podstatných mien, 

b. Časovanie slovies – pomocných (haben, sein), pravidelných (lernen, kaufen, ...) 

a slovesa möchten, 

c. W- otázky, 

d. Čísla, 

e. Zápor,... a všetko, čo máte v zošite. 

3. Čítanie s porozumením: 

V učebnici na strane 75 cv.4 . Nemusíte rozumieť všetkým slovám, ale verím, že tí najlepší 

dokážu krásne odpovedať na tieto otázky  

 

1. Wie alt ist Elena? 

2. Spricht Elena nur Deutsch? 

3. Woher kommt die Mutter von Elena? 

4. Wohnt Elena in einem Haus? 

5. Hat Elena einen Garten? 

 

4. Pozrite si videá a prezentácie: 

https://www.youtube.com/watch?v=tD8g3Ci6ZH8 - rodina 

https://www.youtube.com/watch?v=jIUuaOMr1NA  - bývanie 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tD8g3Ci6ZH8
https://www.youtube.com/watch?v=jIUuaOMr1NA
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Und  du, Jana? 

Mö_________ du etwas ____________? 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hzjcjvbnj 

 

 

5. Pracovný list: 

 

 

Guten ________, Frau  Stein. 

Wie _____ es ___________?         

            

            

            

            

            

     

 

 

 

 

Mir geht es ________________  . 

Geht es  dir ________________  ? 

Mir geht es _____________________ :-I. 

 

 

Was passt zusammen? 

1. Guten Tag, Herr Klein.   a/ Sie ist sehr klein, aber praktisch. 

2. Wo ist Peter?    b/ Mir geht es sehr gut.   

3. Wie geht es Ihnen?    c/ Er macht die Hausaufgaben. 

4. Wie ist das Wohnzimmer?    d/ Nein, das ist kein Schrank, sondern ein Regal.  

5. Wie ist die Küche?    e/ Guten Tag. 

6. Ist das ein Schrank?    f/ Ich möchte eine Tasse Kaffee. 

7. Was möchten Sie  trinken?   g/ Es ist sehr groβ und gemütlich. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

           

Hallo, Klara, wie _______ es _______? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jkkkkk 

 

Danke, mir _________ es 

___________. 
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RUSKÝ JAZYK 

 

Ahojte!  

 

Ďakujem všetkým, ktorí mi tento týždeň poslali svoj projekt  Škola aj prepis textu Bojnice. 

Ostatných prosím, aby tak urobili čo najskôr. Všetko mi posielajte aj naďalej mailom na 

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 

 

Pozor! Prepis musí byť napísaný čitateľne písanou azbukou v zošite RJ. 

 

Vyššie uvedené zadania budú tvoriť Vaše portfólio z RJ. 

 Úloha na tento týždeň:  

Opäť pripájam text na prepis, pretože mi ho mnohí z Vás ešte neposlali.   

Do zošitov RJ urobíte čitateľný prepis textu - Bojnice z PZ  strana 33 

БOЙНИЦЕ 

Федя был летoм в гoрoде Бoйнице. Этo старинный гoрoд. Там oн видел 

красивый замoк. Вместе с папoй oн был в зooпарке. В клетке были слoн и 

тигр. В oзере плавали утки, рыбы и раки. В универмаге Федя купил книги и 

картину. Папа дал Феде фoтoграфию. На фoтoграфии центр гoрoда и 

старинный замoк. Какoй красивый гoрoд – Бoйнице! 

Z PZ Hravá ruština vypracujte cvičenia na str. 41 – 42 . →  Ostáva v platnosti, pre žiakov, 

ktorí tieto cvičenia minulý týždeň neurobili a neodoslali.  

Strana 42 je zameraná na jednotlivé písmená. NAPÍŠTE ICH ČITATEĽNE PÍSANOU 

AZBUKOU.  Kto má problém, nech si  nalistuje v PZ str. 89  – Prehľad azbuky.        

 Pomôcka k cv. 2 na str. 41  -  oбъявление – oznam,  съели – zjedli,  oбъясните  - vysvetlite,    

                                                  бoлеть за кoманду – fandiť za tím (družstvo)   

       

Vypracujte pracovný list zameraný na opakovanie učiva a pošlite mi ho mailom na adresu: 

sedmiriam6.a@gmail.com . 

 

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com
mailto:sedmiriam6.a@gmail.com
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 RJ 7     Pracovný 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 /  футбoл       г / мяч 

        Сегoдня oчень хoлoднo, а у меня нет .......... 

        a/ книги      б / мухи      в / шапки      г / куклы 

        Пoсле oбеда я иду в ........... за пoкупками. 

        a/ катoк   б / замoк     в / шкoла      г / 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   
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BIOLÓGIA 

Ahojte srdiečka!  

K vášmu sviatku vám želám veľa zdravíčka, lásky a rodinnej pohody  ! 

Na tento týždeň som vám nachystala zopár zaujímavostí zo sveta  ľudského tela.   

Vaša úloha:  

1. Napíšte mi, ktorá téma z biológie vás najviac zaujala. 

2. Čo vám na hodine chýbalo, prípadne chceli by ste sa dozvedieť.  

(Odpovede mi prosím pošlite na mail johankafabova@gmail.com .) 

 v pľúcach je niekoľko sto miliónov pľúcnych komôrok, ktorých súhrnná plocha po 

„vyžehlení“ by bola 80 – 100 m2? 

 ruka s palcom postaveným oproti ostatným prstom je dokonalým nástrojom, 

pričom na jej úchopovej schopnosti sa zúčastňuje presne 22 kostičiek? 

 dvanástnik má v skutočnosti 25 cm, jeho názov súvisí s jeho dĺžkou v prstoch? 

 za 1 ľudský život prejde tráviacou rúrou 50 ton potravy a 500 hektolitrov 

tekutín?                                                                                       
                                                                                                         

 

 

 každý deň pretečie obličkami asi 500 – 1000 litrov krvi a vytvorí sa 100 litrov  

 prvotného moču, 99% množstva sa však z neho opätovne vstrebe do krvi, výsledný 

moč má teda objem iba 1,5 litrov denne? 

 miecha dospelého človeka má dĺžku 45 cm? 
 

 

 

 

 podžalúdková žľaza – pankreas – vyprodukuje denne až 1 liter pankreatickej        

šťavy, čo je niekoľkokrát viac ako jej vlastná hmotnosť? 

 krv prúdi v tele po svojich vlastných „cestách“- cievach, ktorých celková dĺžka je 

približne 100 000 km? 

 vo vnútornom uchu, v kostenom slimákovi, sa nachádza 17 000 sluchových buniek, 

ktoré chvenie zvukových vĺn menia na nervové impulzy? 
 

 

 

 cesta potravy od úst po konečník trvá asi 12 hodín? 

 tráviaca rúra od úst po konečník meria „zhruba“ tých 8 – 10 

metrov? (veď iba samotné tenké črevo má 4 metre) 
 

 červené krvinky sú také malé, že 150 z nich uložených v rade za 

sebou meria iba 1 mm, ale je ich v našom tele tak veľa, že 

poukladané v rade za sebou by obvinuli zemeguľu okolo rovníka 

4 – krát?                        

 priemer oka je asi 25 mm a hmotnosť 7gramov, 

svetlocitlivých buniek – čapíkov – je v ňom okolo 7 

miliónov („fungujú“ pre farebné videnie), tyčiniek 

(umožňujú čierno-biely obraz) je oveľa viac – až 

120 miliónov? 
 

  

mailto:johankafabova@gmail.com
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GEOGRAFIA 

Ahojte moji milí!  

K dnešnému dňu vám ešte raz prajem veľa zdravíčka, lásky a šťastia       !  

Na tento týždeň som vám pripravila video o Rusku a jeho prírode. Vašou úlohou 

bude: 

 napísať mi s akými  prírodnými časťami susedí Európa 

 aký najvyšší vrch sa nachádza na východnej strane Európy + 10 zvierat 

žijúcich vo východnej Európe.  

(Pomôže vám video o Rusku. Tí z vás, ktorí nemajú možnosť pozrieť si video, 

pomôže učebnica geografie. Pekný deň!) 

Rusko –video 

 

OBČIANSKA VÝCHOVA  

 Ďakujem všetkým, ktorí mi poslali  vypracované úlohy.  

 Na tento týždeň strana 48/ 2  

  (odpovede si prosím poslať na mail: johankafabova@gmail.com ).

https://www.youtube.com/watch?v=yeztJy8Ju6w
mailto:johankafabova@gmail.com
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DEJEPIS 

Jozef   II. - reformátor na tróne      Dejepis        7.C              3. jún  2020 

(str. 93-95) 

Po smrti svojej matky Márie Terézie, nastúpil na trón jej najstarší syn : 

Jozef  II.  Vládol iba desať rokov (od 1780 - 1790). Ale za ten krátky čas stihol urobiť veľa 

reforiem. Čiže pokračoval v reformách , preto ho voláme reformátor. 

Jeho najznámejšie reformy  v Habsburskej ríši : 

A, zaviedol Tolerančný patent (1781) - evanjelici, pravoslávni a kalvíni získali rovnoprávne 

postavenie v ríši ako katolíci. Mohli si stavať kostoly a slúžiť omše. Aj Židia v ríši získali 

lepšie spoločenské postavenie . 

B, Patent o zrušení nevoľníctva (1785) - umožnil poddaným , aby sa slobodne sťahovali , 

sobášili, dávali deti na štúdium a remeslo. Predtým museli mať súhlas svojho zemepána. 

Slovo patent = listina (slovíčko  na str. 95 !) 

C, celú habsburskú ríšu rozdelil na 10 dištriktov (čiže krajov). 

D, urobil prvé sčítanie obyvateľstva v ríši a dal  očíslovať domy 

E, zaviedol úradný jazyk nemčinu  a vybudoval centralizovanú štátnu správu 

(úradníkov a políciu). 

 

JOZEF  II.  

Ako šesťročný vedel písať a čítať vo viacerých jazykoch. Dostal dôkladné vzdelanie, 

učili ho významní vzdelanci. Nedal sa korunovať za českého , ani za uhorského kráľa - 

preto ho šľachta posmešne volala „ klobúkový“ kráľ. 

Prvá manželka - Izabela Parmská mu zomrela po svadbe, potom sa oženil 2x , s Máriou 

Bavorskou. 

Zomrel v roku 1790 na tuberkulózu(vo veku 48 rokov). Po jeho smrti nastúpil na trón 

jeho mladší brat Leopold II. 
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FYZIKA 

 

Milé deti – žiaci siedmaci,  

 v nasledujúcich júnových týždňoch si budete opakovať ,precvičovať a upevňovať  tie vedomosti 

z fyziky,  ktoré  ste nadobudli  počas celého školského roku 2019/2020, a to prostredníctvom testov, 

ktoré budú pre vás uverejnené  na portáli ALF.  Pri riešení úloh môžete použiť poznámky zo zošita, 

učebnicu fyziky, internet . Testy môžete spustiť opakovane, aby ste si lepšie zapamätali správne 

riešenia úloh!  

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  test na precvičenie a  upevnenie učiva 

o teple pod názvom „OPAKOVANIE“. 

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

→  meno žiaka (bez hesla) 

!!! UPOZORNENIE !!!  

Niektorí z vás, ktorí si doposiaľ vzorne plnili povinnosti  počas pobytu doma (písali si 

poznámky do zošita, poslali mi zdravý jednodňový jedálny lístok , prezentáciu /projekt  

z meteorológie , fotografie meteorologických pomôcok), si môžu vydýchnuť a tešiť sa na 

letné prázdniny !!! 

 

Ale sú aj takí, ktorí ma zatiaľ nepresvedčili o svojej usilovnosti a pracovitosti! 

Títo žiaci majú ešte stále možnosť ovplyvniť koncoročné hodnotenie ich práce v predmete fyzika. 

Môžu naďalej svoje riešenia úloh, vypracovanú prezentáciu /projekt alebo 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!!! 

P.S. Všetko najlepšie k Vášmu sviatku – Dňu detí !!! 
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