
Sebahodnotenie žiaka za 2. polrok školského roka 2019/2020 

Milí žiaci,  

blíži sa záver školského roka a my Vás chceme  touto cestou poprosiť, aby ste zhodnotili svoju prácu  za obdobie druhého 

polroka do priloženej tabuľky. Píšte, prosím, celými vetami alebo minimálne tromi odrážkami.  

Vyplnené sebahodnotenie pošlite na mail :__johankafabova@gmail.com________________________________. 

Prosím Vás,  pošlite materiály, ktoré Vám zadali učitelia a doposiaľ ste ich neposlali do 16.6. 2020 do 18.00!!!  

Sú súčasťou záverečného hodnotenia.     Ďakujem a prajem Vám pekný týždeň.  

 

 

 

 



Predmet  Čo sa ti najviac páčilo pri 
učení? 

Čo bolo pre Teba 
prínosom? 

Čo ti robilo najväčšie 
problémy?   

V čom sa potrebuješ zlepšiť? 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

    

Matematika 

 

 

 

   

Anglický jazyk 

 

    

2. cudzí jazyk 

Nemecký/Ruský 

jazyk  

    

Biológia 

 

    

Geografia 

 

    

Občianska náuka 

 

    



Vyučovací predmet : Fyzika                                                Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy: 7.A, 7.B, 7.C,7.D                                                          Úlohy na obdobie : 15.6. – 19.6. 2020 

Milé deti – žiaci siedmaci,  

 aj v tomto týždni si budete (posledný krát)opakovať ,precvičovať a upevňovať  vedomosti z fyziky 

prostredníctvom testu, ktorý  bude  pre vás uverejnený  na portáli ALF.  Pri riešení úloh môžete 

použiť poznámky zo zošita, učebnicu fyziky, internet . Test 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 „Skupenstvo látok“. 

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

→  meno žiaka (bez hesla) 

!!! UPOZORNENIE posledný krát !!!  

Žiaci, ktorí si doposiaľ nesplnili povinnosti z fyziky  ,počas pobytu doma, môžu svoje 

riešenia úloh, vypracovanú prezentáciu /projekt a  vyrobené meteorologické pomôcky  

posielať do 16.6.2020  na môj email: zlatapavlovicova@gmail.com    

Vybrať si môžete akékoľvek úlohy z fyziky z predchádzajúcich období samoštúdia  

od 16.3.2020!!! 

 

Dejepis pre 7.ročník                             7. C                                  17.jún 2020 

 

Záverečné opakovanie :   Čo sme sa naučili  - učebnica str. 99  

-vypracovať otázky do zošita , ale len tieto : 

-otázka č.3 

-otázka č.7  

-otázka č.8 

-otázka č.10 

-otázka č.12                                                          Ďakujem. 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com


 

 

Aktivity na hodine dejepisu - pre 7.ročník      7.C                      17.jún 2020 

1. Mohli sa stretnúť : 

    Mária Terézia a Jozef  II.                                                      ÁNO - NIE 

    Peter Pázmaň a G.J. Cézar                                                    ÁNO -  NIE 

    Ľudovít II. Jagelovský a sultán Suleyman  I.                        ÁNO - NIE 

    Matej Bel a Adam František Kollár                                       ÁNO - NIE 

   Jozef Karol  Hell a Krištof  Kolumbus                                   ÁNO - NIE 

2. Nájdi a zakrúžkuj slovo, ktoré tam logicky nepatrí : 

   - tereziánsky urbár, školská reforma, František Štefan Lotrinský,  

     Marcus Aurélius, Jozef  II. 

  - katedrála Sv. Martina, Prešporok, Bratislavský hrad, sídlo uhorského 

    snemu, cisár Dioklecián 

  - Turci, Konštantín Veľký, Budínsky pašalik, bitka pri Moháči, sandžaky 

3. Napíš , aké je to storočie a  prepíš tieto roky rímskymi číslicami : 

    1331-  

    1425- 

    803-  

    1918- 

    2018- 

4. Prepíš tieto rímske číslice do arabských číslic : 

    MMV -                                                               DXXI - 

    MDCXXXII -                                                     MDCCLIII - 

    MCCVIII -                                                          CCXIV - 

 

 


