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SLOVENSKÝ JAZYK  

Učebnica str. 68+69+70 

Nezabudnite si napísať poučky zo strany 69+70 

Str. 87/38, 39,40 

 

Zopakujte si vetné členy podmet+prísudok. 

Str. 86/36, 87/37 

 

LITERATÚRA 

Opakovanie tematického celku Dobrodružná literatúra 

 

1.  Definuj 

     a) detektívku - 

............................................................................................................................. ..........................       

     b) robinsonádu - 

....................................................................................................................................................... 

     c) dobrodružnú literatúru - 

............................................................................................................................. .......................    

    d)  western - 

......................................................................................................................................................  

 

 2  Vysvetli 

       a) človek človeku vlkom - 

................................................................................................................................................. 

       b) divočina je divočina a matka je matka - 

........................................................................................................................ 

       c) zdalo sa, že títo mládenci sú predurčení byť rivalmi - 

................................................................................................. 

       d) pred nami sa odohrávala ozajstná dráma - 

................................................................................................................... 
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       e) vykopali vojnovú sekeru - 

............................................................................................................................. .............. 

 

3. Pomenuj umelecké jazykové prostriedky 

       a) vábila ho, ako svieca vábi nočnú moru – ............................................................................ 

       b) život ho neustále hnal k svetelnej stene - ........................................................................... 

       c) nekonečne krásny úsmev - ................................................................................................. 

 

4  Doplň tabuľku 

 

5. Áno či nie? 

      a) dôležitým kompozičným prostriedkom výstavby prozaického textu je pásmo rozprávača  a pásmo postáv -  

      b) v rozprávacom postupe autor využíva slovesá v minulom čase -  

      c) personifikácia je opodstatnená iba v bájke – 

       d) vo fantasy literatúre téma, dej, prostredie i hlavné postavy sú fikciou autora -  

       e) na odhalení kriminalistu sa podieľa kriminálnik –  

       f) na vytvorení napätia v diele sa podieľa aj kontrast kladných a záporných postáv -  

     

 

Názov diela 

 

Autor 

 

Literárny druh 

 

Literárny 

žáner  

 

Na ten obraz nikdy nezabudnem 

                                                                    

 

 

 

Gill Harveyová 

  

 

Dievčatko z Krajiny Drakov 

 

 

  

 

 

 

Thomas Brezina 

  

 

 

 

Daniel Defoe 

  

 

 

 

Jack London 

  

 

 

 

Rick Riordan 

  

 

 

 

Scott O`Dell 

  

 

 

 

Rudyard Kipling 
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6. Oprav škriatkov 

      a) za otca fantasy literatúry sa považuje J. R. R. Tolkien, ktorý svojou knihou Pán prsteňov 

vytvoril nový žáner populárnej  literatúry – fantasy literatúru - ...................................................... 

      b) na vytváranie dramatickej situácie autor diela využíva monológ, ktorý dej posúva dopredu - 

............................................................ 

     c) Dobrodružná literatúra sa nezaraďuje medzi tzv. zábavnú alebo oddychovú literatúru - 

..................................................................... 

 

 

MATEMATIKA 

    Nová téma: Percentá.  Výpočet základu. Prezentáciu s výkladom nového učiva  

a pracovný list na precvičenie učiva  nájdete na www.bezkriedy.sk  .  Ak  sa 

niekto potrebuje niečo opýtať,  napíšte mi na mail blukacikova@centrum.sk      

rada vám odpoviem. Vypracovaný pracovný list všetci odošlite cez „bezkriedy“ 

alebo prefoťte vypracovanie v zošite a tiež ho môžete poslať na bezkriedy do 

správy.  
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pani učiteľky Mgr. Vrábelovej 

PROSÍM VÁS SLEDUJTE EDUPAGE! 

Opakovanie Lekcie 4 – REVISION  

- učebnica s. 54 celá strana písomne do zošita, 

- všetky počúvacie cvičenia k učebnici nájdete na webovej stránke: 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=sk&selLanguage=sk  

PROGRESS CHECK 4 

- pracovný zošit s. 42, 43 

Poprosím vás poslať mi vypracovane cvičenia na kontrolu na email uvedený dole do 23.04.  

Dobrovoľná online hodina na ZOOM bude v piatok 24.4. o 12:30. Všetky doplňujúce 

informácie dostanete na edupage a messenger. 

email: tanickavrabel@gmail.com 

 

http://www.bezkriedy.sk/
mailto:blukacikova@centrum.sk
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=sk&selLanguage=sk
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Skupina pani učiteľky Mgr. Kubrickej 

1.hodina Workbook 

-str.42+43 – Revision - cv.1,3,4 – opakovanie U4 – členy a,an, the, určovanie smeru, pýtanie sa na 

cestu, somebody, anybody.... 

2.hodina Workbook 

-str.42 + 43 – Revision - cv.5,6 – opakovanie U4 – present continuous na vyjadrenie plánov a I can 

(zhrnutie)  

-opakovanie slovnej zásoby U4 z pracovného zošita 

3.hodina  

- U5 – Experiences – gramatika PRESENT PERFECT , nalepiť alebo prepísať do zošita a naučiť sa 

Present Perfect (Predprítomný čas) 

Subject (podmet)     +    HAVE/HAS     +     PAST PARTICIPLE (3.stĺpec slovies alebo pri pravidelných 

s koncovkou –ed) 

 

   
 Používame ho s príslovkami: never, ever, just, already, yet 
- just (práve)  He has just finished his work.  Práve dokončil svoju domácu úlohu. 

- ever (už - otázka) Have you ever been to New York? Bol si niekedy v NY? 

- never (nikdy – zápor) I have never seen his wife.  Nikdy som nevidel jeho manželku.

   

Použitie: ak hovoríme o niečom čo sa stalo niekedy v minulosti ale nevieme kedy presne alebo nás to 

nezaujíma, nemáme presný časový údaj. Je to nejaká skúsenosť. (niekedy, nikdy, už, ešte, práve...) 

 

!!!!!past simple – jednoduchý minulý čas – vieme kedy sa to stalo, máme konkrétny čas v minulosti 

(yesterday, last..... , in 1990. 5 days ago...) 

 

Workbook U5 – str.44/cv.1,2,4 – precvičiť si tvorenie predprítomného času 

 

Prácu za celý týždeň prosím odfotiť a poslať na mail ako predtým, aby som vedela ako pracujete. 

AK JE ČOKOĽVEK NEJASNÉ, CHCETE NIEČO KONZULTOVAŤ, VYSVETLIŤ poprosím kontaktovať ma na 

mail, ktorý už máte kubrickam@gmail.com . 

PRAJEM KRÁSNY SLNEČNÝ TÝŽDEŇ  

 

I/you/we/ 
they 

HAVE (´VE) 
HAVEN´T 

 
worked in a factory. 

 
HAVE I/you/we/they 

been to the 
United States? 

He/She/It 
HAS (´S) 
HASN´T 

 
HAS he/she/it 

mailto:kubrickam@gmail.com
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Skupina pani učiteľky Mgr. Antalovej 

Milý žiaci, tento týždeň by sme prešli na ďalšiu lekciu , teda lekciu číslo 5 ktorá je veľmi 

dôležitá, čaká náas nová gramatika a nový čas present perfect, čo je predprítomný čas. Chcem 

vás zároveň poprosiť v rámci možností o spätnú väzbu z cvičení ktore vám napíšem. Môžete 

ma kontaktovať na mail : zuzanantalova11@gmail.com, alebo cez edupage kde budete mat 

ulohy nahrate tiež a samozrejme mi môžete napísať cez Fb alebo viber. Domáca úloha na 

tento týždeň:  

☺ Na str.56 /1 si spravíte cvičenie kde slovesá hore priradíte k výrazom, toto cvičenie si 

spravíte do zošita pomocou slovnej zásoby ktorú mate v pracovnom zošite vzadu.  

☺ Ďalej si vypočujete nahrávku 56/2 a prečítate si text .Túto nahrávku si môžete vypočuť na 

nasledovnom linku, riaďte sa podľa strany a cvičenia. 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=fr&selLanguage=en 

 ☺ Na strane 57 /3 si spravíte tabuľku do zošita , čiže podľa textu budete do tabuľky postupne 

zadávať meno, ambíciu, aky jej hrdina /hrdinka, a príčina prečo má rad kontretnu osobu.  

☺ Kto mate možnosť poprosím vyplnene zošity s cvičeniami mi odoslať na kontrolu. ☺ 

Ďalej budete pokračovať v prac. Zošite len prvu stranu 5.A, čo je na posluch nemusíte .  

☺ Ďalej v prílohe posielam gramatiku present continuous tabulky tak si ju bud nalepte do 

zošitov alb alebo prepíšte do zošitov. Je to zle vidieť tak zajtra vám to oskenujem a hodím na 

edupage. Lebo to mate len ofotene  

☺ Ďakuejm a s akýmkoľvek problémom sa na mňa obratte. 

 ☺ P.uč.Antalova 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=fr&selLanguage=en
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NEMECKÝ JAZYK 

Milí moji,  

dlhšie sme sa nepočuli a ja sa už na Vás veľmi teším!! Spojím sa s Vami na ZOOMe v utorok okolo 12.00-

13.00 (ešte Vám dám presne vedieť prostredníctvom skupiny). Vzhľadom k tomu, že si  potrebujem urobiť 

aj kontrolu, kto pracuje a kto nie, poprosím Vás (ak je to možné), pošlite mi odfotené zošity, pracovné listy 

a prípadne iné veci, ktoré ste robili, aby som vedela, ako sa komu z vás darí. Poprosím Vás tiež, aby ste sami 

ohodnotili svoju prácu, či robíte a ako to zvládate. 

Ak si neviete poradiť, odpovedzte na tieto otázky: 

1. Mám prístup k zadanému učivu? 

2. Mám dostatok času na štúdium? 

3. Koľko úloh sa mi podarilo splniť? 

4. Ako hodnotím svoj výkon? Robím všetko pre to, aby som splnil/a zadania? 

5. Čo som urobil/a navyše? Splnil/a som aj dobrovoľné zadanie? 

6. Čo sa mi páčilo/nepáčilo na zadaniach, materiáloch, spôsobe vyučovania a pod. 

Všetko prosím poslať na:  mikulova.annamarie@gmail.com   

Vopred ďakujem a prajem Vám krásny slnečný týždeň  vaša Deutschlehrerin Annamarie 

 

1. MODUL  2/ LEKTION 1     Téma  WOHNEN – BÝVANIE   

Opakujte si aj naďalej  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 /cvičenia prosím vypracujte do zošitov/ 

 
Leseverstehen 
S. 76/8 Annette beschreibt ihr Zimmer. 
 
1/ Lies den Text. Prečítaj si text. 

Beantworte diese Fragen mit dem ganzen Satz– schriftlich:/  
Odpovedz  celou vetou  na tieto otázky – písomne: 

1. Hat Annette ihr eigenes Zimmer? 
2. Was hat Annette im Zimmer? 
3. Was macht Annette im Zimmer? 
4. Ist das Zimmer  groß?  
5. Spielt Annette Gitarre? 
 
2/ Beschreib dein Zimmer. Schreib den Text in dein Heft. 

Opíš tvoju izbu a napíš text do zošita. 
 Pozn. Ak nemáš vlastnú izbičku, nevadí! Opíš mi izbu, akú by si chcel mať . 

 
DOBROVOĽNÉ!!!!!(Ak sa nudíš, poteší ma aj plánik tvojej izbičky nakreslený a popísaný na 
výkrese. V prípade, že sa veľmi veľmi nudíš, môžeš sa zahrať na architekta a vyrobiť si 3D 
maketku izby, najkrajšie práce dostanú svoje miesto v učebni nemeckého jazyka alebo vo 
vitrínke v škole.) 
 

2. Pracovný zošit 

s. 33 cv. 12,13,14,15  

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
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RUSKÝ JAZYK 

 

Ahojte, siedmaci!  

 

Cez Edupage som vám poslala zvukové nahrávky textov, cvičení k učebnici RJ podľa lekcií 

(L8,  L 9,  L10).  

 

Vypočujte  si  nahrávky  k lekcii 8 a 9.  Sledujte  prízvuk a intonáciu viet. Zároveň som 

pripojila aj krátke prezentácie k učivu, ktoré  sme preberali a budeme preberať. Pozrite si  

prezentácie k lekciám  L8, L9. 

 

Minulý týždeň ste si mali do zošita urobiť prepis textu z učebnice RJ str. 34/ cvičenie 1.  
Z pracovného zošita Hravá ruština 5  ste si mali dokončiť cvičenia z lekcie 9 str. 36– 37. 

Pošlite mi, prosím, vaše prepisy textu v zošite a  vypracovanie cvičení z PZ str. 36 -37  

mailom na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com, aby som mala spätnú väzbu o vašej práci 

doma, ako ste jednotlivé cvičenia zvládli.  

Ak máte nainštalovaný ZOOM, môžeme zrealizovať hodinu online. O dátume, čase a 

prihlasovaní vás budem informovať cez Edupage. 

Tento týždeň si urobte test zameraný na opakovanie slovnej zásoby a písmen z lekcie 9 

v programe ALF 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Пoвтoрение Ч, Щ 

Práca s textom  Два  тoварища   – učebnica RJ str. 35 - 36 

 vypočujte si nahrávku textu - Два  тoварища   (Dvaja priatelia) 

 text si prečítajte, pokúste sa ho preložiť do slovenčiny 

 

SZ  k textu:    тoварищ- priateľ             сoбака-  pes                   oднажды - raz 

                       пoшли -  išli                     лес - les                          пoд - pod (predložka) 

                       ёлка -  smrek                    ёжик-  jež                      нашёл -  našiel 

                       вoзьмём - vezmeme         oтпустим - pustíme      кoрмить - kŕmiť 

                       тoлькo – iba, len               кoнфеты - cukríky       шoкoлад - čokoláda   

                       егo -  jeho                         также - tiež                   лoвить - loviť, chytať 

                       я сoгласен -  súhlasím      пoчему - prečo             жук - chrobák 

                       лягушка - žaba                 мышь -myš                  дoмoй -  domov 

                       Шарик - Šarik - meno psa        

                       Женя, Шура -  mená  

 

 

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com
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  SZ  nájdete aj v učebnici  RJ str. 110,  mali ste ju aj v rámci samoštúdia na stránke 

              školy ( týždeň  30.3. – 3.4. 2020)        

          

   Poznámka: všimla  som si, že triedy 7. B a 7.D mali v predmete RJ viackrát    

   posunutý text ( aj riekanky v týždni 6.4. – 17.4. 2020 ) Ak ste mali problém pri ich  

   čítaní, pozrite si ich,  prosím vás,  v samoštúdiu  triedy 7.C, tam je to dobre.    

   Ďakujem.    

 

   Veľa zdravia a študijného elánu!                                  
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BIOLÓGIA 

 

REGULAČNÉ SÚSTAVY 

- zabezpečujú vnútornú a vonkajšiu jednotu organizmu 

1. hormonálna RS – prijíma informácie o zmene prostredia pomocou hormónov – produkuje 

ich telo a krvou sa dostávajú k bunkám 

2. nervová RS - prijíma informácie o zmene prostredia pomocou nervov. MÁ NADRADENÝ 

VÝZNAM. 

 

,,Podnet z prostredia zachytíme zmyslami (zrak, sluch, čuch, chuť, hmat). Informácie 

o podnete idú do mozgu a miechy. Informácie ako má telo zareagovať  idú do výkonných 

orgánov (napr. svaly) a dôjde k ovplyvneniu prostredia.“ 

 

HORMONÁLNA SÚSTAVA - ŽĽAZY S VNÚTORNÝM VYLUČOVANÍM 

- produkujú hormóny, ktoré sa vylučujú priamo do krvi alebo miazgy. 

Podmozgová žľaza 
(hypofýza) 

najdôležitejšia, reguluje činnosť iných žliaz, rastový hormón 

Šuškovité teliesko ovplyvňuje vývin pohlavných žliaz 

Štítna žľaza obsahuje jód, telesný a duševný vývin 

Prištítne telieska regulujú množstvo vápnika a fosforu v tele 

Nadobličky ovplyvňujú látkovú premenu, prekonávanie stresu 

Týmus (detská žľaza) úplne vyvinutý len v detstve, obranné schopnosti  

Podžalúdková žľaza 
(Pankreas) 

najväčšia, premena cukrov (hormón inzulín) 

Pohlavné žľazy vznik druhotných pohlavných znakov, menštruačný cyklus 

 

Hormóny majú aj vo veľmi malých množstvách veľký vplyv na činnosť organizmu. 
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GEOGRAFIA 

Holandsko 

 

 vysoká hustota zaľudnenia 

 produkcia a pestovanie kvetov = tulipány  

 veterné mlyny - zisk elektr. energie  

 poldre - vysušené časti mora , po prehradí pobrežia 

 ťažba zemného plynu - Severné more  

 rozvinutý elektrotechnický priemysel (Philips),  

 pohonné hmoty (Shell – holandsko-britský koncern) 

 sieť cyklociest  

 -najväčší prístav Európy = Rotterdam 

 

Mestá – Amsterdam, Rotterdam(najväčší prístav v Európe), Eidhoven (Philips), Haag(Medzinárodný 

súdny dvor)    

 

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 

(skrátene Veľká Británia, Británia  alebo Spojené kráľovstvo) 
(učebnica str. 69) 

,, Otvorte si prosím učebnicu na str. 69 a pracujte s priloženou mapou... predpokladám, že 

atlasy máte v škole. Vyhľadajte na mape územia:    

 Anglicko, Wales, Škótsko, Severné Írsko,  

 moria –KELTSKÉ, SEVERNÉ, ÍRSKE, ŠKÓTSKE 

 Lamanšský prieliv, prieliv sv. Juraja, Severný prieliv 

 Cornwallský polostrov, ostrovy Man, Vonkajšie Hebridy, Vnútorné Hebridy“ 

 

Veľká Británia 

 

 Veľkú Britániu tvoria 4 historické územia: Anglicko, Wales, Škótsko, Severné Írsko 

Hl.m. Veľkej Británie- Londýn 

Hl.m. Írska- Dublin 

 
 
 

 
 

 

 
Prípadné nejasnosti alebo otázky mi môžete poslať na mail johankafabova@gmail.com 

mailto:johankafabova@gmail.com
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DEJEPIS 

Moháčska katastrofa – Bitka pri Moháči    Dejepis  7.C         22.4.2020 

(učebnica str. 78- 80) 

Veľkým nebezpečenstvom   pre Uhorsko  - bola  OSMANSKÁ RÍŠA (Osmanskí Turci),  

ohrozovali často južné hranice Uhorska. 

Veľká katastrofa pre Uhorsko - Bitka pri Moháči (august 1526) - Osmanská ríša na čele so 

sultánom Suleymanom I. porazila  uhorské vojsko na čele s uhorským kráľom Ľudovítom II. 

Jagelovským. 

Sultán Suleyman - mal 60 000 vojakov 

Ľudovít II .Jagelovský - mal 25 000 vojakov 

Bitka trvala necelé dve hodiny ! 

Bitkou pri Moháči sa Osmanským Turkom otvorila cesta do strednej Európy (dostali sa až na 

Slovensko ,  do banských miest). 

Ľudovít II. Jagelovský utiekol z bojiska , pri prechode cez rozvodnené rameno Dunaja , 

spadol z koňa a utopil sa . Krajina (UHORSKO) tak zostala bez panovníka. Ľudovít mal vtedy 

iba 20 rokov a bol bezdetný. 

Na uhorský trón si robili nárok dvaja kandidáti : rakúsky arcivojvoda Ferdinand Habsburský  

a sedmohradské knieža Ján Zápoľský. Obaja medzi sebou bojovali, ale nedokázali sa 

navzájom poraziť.  Nakoniec sa dohodli na ROZDELENÍ UHORSKA. 

Stalo sa tak, v roku 1541- Uhorsko sa rozdelilo na tri časti : 

Strednú časť ovládli TURCI - nazvali ju Budínsky pašalik (Budín-hlavné mesto) 

Západnú časť Uhorska - ovládol Ferdinand Habsburský (dnešné Čechy, Rakúsko, 

Slovinsko, časť Slovenska),   s hlavným mestom Viedeň. 

Východnú časť Uhorska - ovládol sedmohradský veľmož Ján Zápoľský(dnešné Rumunsko, 

časť Ukrajiny). 

Toto rozdelenie trvalo takmer 150 rokov. 

Bitkou pri Moháči (1526) tak Uhorsko vstupuje do novej etapy - do novoveku. 

(vo svete však začal  novovek už - objavením Ameriky - 1492 ! ) 
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FYZIKA 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Vyparovanie, var, sublimácia 

 a desublimácia “, 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 a nájdete v nej aj odpovede na zaujímavé otázky zo života.) 

Skontroluj si ! 

Riešenie úlohy z týždňa od 30.3. -3.4.2020 : 

 Úloha  na opakovanie : 

a) m = 600 g = 0,6 kg 

       c (hliník) = 896 J/kg.0C 

       c(meď) = 383 J/kg .0C 

       c(olej) = 2000 J/kg.0C 

       c(striebro) = 234 J/kg.0C 

       c(voda) = 4180 J/kg.0C 

       c(vzduch ) = 1000 J/kg.0C 

      c(železo) = 452 J/kg.0C 

       t1 = 180C 

       t2 = 1000C 

       Q = ? 

       Q = m.c.(t2 – t1) 

       Q (hliník)      = 44083,2 J 

       Q (meď)        = 18843,6 J 

       Q olej)           = 98400 J 

       Q (striebro )  = 11512,8 J 

       Q(voda)         = 205656 J 

       Q (vzduch)    = 49200 J 

        Q (železo)      = 22238,4 J 

b) striebro, meď, železo, hliník, vzduch, olej, voda 

c) Najviac tepla potrebuje na zohriatie voda. Táto vlastnosť vody má priaznivý vplyv 

na prímorské počasie, pretože slnečné teplo, ktoré voda prijme, veľmi pomaly 

stráca. Voda v moriach a oceánoch sa pomaly ochladzuje a to zabezpečuje malé 

teplotné rozdiely medzi letom a zimou v prímorských oblastiach. 
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CHÉMIA 

Úloha 1: Poznámky do zošita:  

Požiar 

 Požiar je každé nežiadúce horenie. 

 Pri požiari sú priamo ohrozené: 

 životy a zdravie ľudí, 

 zvieratá, 

 životné prostredie, 

 majetok. 

Hlavné príčiny vzniku požiaru: 

 úder blesku, samovznietenie, 

 deti ,  

 nedbalosť človeka  

 porušovanie bezpečnostných zásad pri práci,....... 

Telefónne čísla:  Hasiči:150 

                            Integrovaný záchranný systém :112 

Hasenie požiaru 

- pri jeho hasení treba odstrániť jednu z troch podmienok horenia: odstrániť horľavú látku, 

zabrániť prístupu vzdušného kyslíka alebo ochladiť látku pod zápalnú teplotu. 

Prečítať z učebnice str. 73 – 74 

Úloha 2 PZ str. 44-45 

 

Online hodina 24.4 :  7.A – 9:00 

                                     7.B –  10:00 

                                    7.C – 11:00 

 

Úloha 3:  PL – vypracovať a poslať mi na mail: jkacinova@azet.sk 
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Chemické reakcie 

1. Z uvedených príkladov správne spoj fyzikálny a chemický dej: 

fúkanie vetra 

roztopenie snehuliaka 

oxidácia medenej strechy   fyzikálny dej 

hnitie jablka 

rozbitie fľaše 

hrdzavenie železa    chemický dej 

odstraňovanie vodného kameňa 

pečenie chleba 

 

2. Doplň: 

 Chemické reakcie sú deje,  
 

 

 Chemické látky, ktoré vstupujú do chemickej reakcie , vzájomne reagujú 

nazývame  

 

 Chemické látky, ktoré chemickou reakciou vznikajú nazývame  

 

 Chemická reakcia , v ktorej z jednoduchších reaktantov vzniká zložitejší produkt sa 

nazýva  

 

 Chemická reakcia , v ktorej zo zložitejšieho  reaktantu vznikajú jednoduchšie 

produkty  sa nazýva   
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3.  Napíš znenie zákona zachovania hmotnosti 

(pomôže ti obrázok). 

 

 

 

 

 

4. Uvedené chemické reakcie :  

 zapíš chemickou schémou  

 vypíš reaktanty a produkty  

 urči , či ide o chemické zlučovanie alebo chemický rozklad                                                                                                                                                      

A/ Vinohradníci používajú na dezinfekciu nádob reakciu spaľovania síry so vzdušným 

kyslíkom, pričom vzniká oxid siričitý 

chemická rovnica: .......................................................................................................... 

              reaktanty: .............................................................................................................. ........ 

              produkty: ............................................................................................................. ........... 

 

podčiarkni správne tvrdenie:  ide o chemické zlučovanie / chemický rozklad  

 

B/ V laboratóriu sme pripravovali kyslík z peroxidu vodíka, pričom vzniká kyslík a voda. 

 

chemická rovnica: .......................................................................................................... 

reaktant: ................................................................................................ ........................ 

             produkty: ............................................................................................................. ........... 

 

podčiarkni správne tvrdenie:  ide o chemické zlučovanie / chemický rozklad  

 

C/ Po zohriatí dichrómanu amónneho vzniká oxid chromitý, voda a dusík, pričom priebeh 

nám pripomína výbuch sopky. 

 

chemická rovnica: .......................................................................................................... 

             reaktant: .............................................................................................................. ........ 

produkty: ............................................................................................................. ........... 

 

podčiarkni správne tvrdenie:  ide o chemické zlučovanie / chemický rozklad 
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INFORMATIKA 

Skupina pána učiteľa Mgr. Zmeteka 

1. PYTHON  

Jazyk Python patrí medzi jeden momentálne z najpoužívanejších jazykov vôbec. 

Vznikol v roku 1991 a vytvoril ho Guido van Rossum. Ak sa mu budete venovať, 

budete môcť „kódiť“ rôzne aplikácie nie len na PC s Windows, či Linuxom, ale aj 

napríklad na minipočítač Raspberry Pi a vďaka nemu si naprogramovať všakovaké 

rôzne veci - od semafora, až po detektor pohybu. Jazyk Python je 

veľmi jednoduchý na pochopenie, odpustí vám mnoho chýb a naviac je na internete 

mnoho tutoriálov, kde sa ho môžete zadarmo naučiť. Pokiaľ máte záujem tento jazyk 

ovládať, určite zamierte na web Codecademy, kde sa pomocou interaktívneho kurzu 

naučíte potrebné základy. 

Skupina pani učiteľky PaedDr.  Balážiovej  

Informatika zstribecskato.sk – Program Alf – kód školy: zstribecskato (bez hesla ) – výber 

triedy – meno žiaka ( bez hesla ) Test na portáli ALF Názov: Opakovanie 

 

TECHNIKA 

Príprava a uskladnenie dreva. Založenie ohňa. Protipožiarna ochrana. Učebnica Tech str. 

154-157.  

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

Ďakujem všetkým žiakom, ktorí mi poslali krásne rozhovory s ich obľúbeným interpretom. Ktorí ste 

nestihli, poprosím poslať na uvedený mail.  

Ostala by som ešte pri vašej tvorivosti, lebo ste mi dokázali, že ste naozaj šikovné ročníky. 

Dávam vám teda ďalšiu, možno trošku ťažšiu úlohu: 

Teraz si predstavte, že  ste moderátor/ka rádia. Sami vyberáte hudbu. Práve vás požiadali, aby ste 

napísali zoznam skladieb, ktoré by boli podľa vás vhodné pri týchto príležitostiach: 

 

Začiatok školského roka- 

Deň učiteľov- 

Deň matiek- 

Koniec školského roka- 

Pieseň pre zaľúbených 

https://www.codecademy.com/learn/python
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Pieseň pre jubilanta- 

Hľadajte, pracujte s internetom. Všimnite si, že budete musieť vybrať piesne pre rôzne vekové 

kategórie. Hľadajte samozrejme slušné piesne, nie vulgárne.  

Teším sa na vaše nápady. 

Poprosím opäť poslať na môj mail: janka.chvojkova@azet.sk 

Teším sa a ďakujem  

 

OBČIANSKA NÁUKA 

Prečítajte si o vzniku, vývoji a charakteristike ľudskej spoločnosti str. 38-39 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ahojte decká, mám pre vás pripravenú zaujímavú úlohu (dúfam). 

Téma : Oko, nos, ústa. 

Technika: kresba (mäkká ceruzka 2B 4B), 

Pomôcky: A4 výkres, nožnice, lepidlo, časopisy, ceruzka. 

Z časopisov si vystrihnete oko, nos a ústa, dostatočne veľké a nalepíte si to na ľavú stranu výkresu 

pod seba. Medzi obrázkami budú medzery. Na pravú stranu výkresu nakreslite oko, nos ústa posľa 

predlohy, ktorú ste si nalepili na ľavú stranu. Veľmi dobre pozerajte, otvorte si očká a sledujte 

obrázok. Svoju kresbu si vytieňujte jemným šrafovaním, nie rozotieraním prstom! 

Kreslíte jedno oko, jeden nos a jedny ústa.Aby sa vám lepšie kreslilo, posielam vám ukážku. 

Prácu máte na dva týždne. 

 

 

 

 

 

 


