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SLOVENSKÝ JAZYK  

 

 

1. Milí žiaci, poprosím buď vytlačiť alebo prepísať do zošita.  

Spojky 

 neohybný,neplnovýznamový slovný  druh  

 slúžia na vyjadrovanie vzťahov medzi vetnými členmi a vetami 

Rozdelenie: 

 priraďovacie:spájajú dve  rovnocenné  vety alebo slová 

a, i, aj, ani, alebo, či,ba, ba i, ba aj, ba ani, nielen – ale aj, ale,no, avšak, predsa,buď 

 podraďovacie:pripájajú vedľajšiu vetu k hlavnej vete 

že, aby, ak, keď, keďže, keby, lebo, pretože, hoci,ako, i keď, pretože, keďže 

Čiarku pred spojkami nepíšeme: 

 pred priraďovacími spojkamia, i, aj , ani, alebo, či: 

 pred porovnávacími podraďovacími spojkamiako, akoby, než, sťa, ani:Bolvysoký ako 

jedľa. Chodí sťa páv. 

Čiarku pred spojkami píšeme:  

 ak sa spojky a, i, aj, ani, alebo, či opakujú, pred každou  ďalšou píšeme čiarku:  

Aj sa bál, aj mal veľkú radosť. 

 pred ostatnými priraďovacími a podraďovacími spojkami 

 ak  spojky ako, než, sťa spájajú vety v podraďovacom súvetí: Videl,ako odišla. 

 pred priraďovacou spojkou a -keď je súčasťou spojoka preto, a teda, a tak, a predsa, 

a to:Počujem,a preto nehovorím. 

 

2. Zopakujte si slovné druhy. Ďakujem 

1. Urč rod a vzor pomnožných podstatných mien: 

 

 

 

2. Urč druh a vzor čísloviek: 

pomnožné podstatné meno rod vzor 

pľúca   

rifle   

Tatry   

kliešte   

Kvačany   

Číslovka druh podľa určitosti vzor 

trojnásobný    

dvoje    

miliarda    

viackrát    

tisíci    
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3. Nájdi slovesný tvar, urč vid, spôsob a čas: 

  

veta    vid slovesný čas slovesný spôsob 

Dnes by som upratovala doma.    

Umy všetky okná!    

Budú vysávať u starej mamy..    

Denne by sme sa boli  hrali 

v telocvični. 

   

 

4. Doplň i/í, y/ý: 

šesťnásobn _  víťaz_, babk _ na  deka, mnoh _  ch poznám,s víťazn _ m  ps _ m  záprahom, um_  si  

ruk_,lekárov _   pacient_, št _  r_  dni, hladn _  ps _, veľa  krv_, o sestr_ n _ ch  chutn _ ch buchtách, 

jeden z piat _ ch, s obrovsk_m_   lev_m_  hlavam_, zavr_  okno a  pr_ kr_  stôl, prv _ m  dňom týždňa, 

Samov_  rodičia,za siedm _ m _  horami,Miško bol posledn_  

 

3. Zopakujte si spojky. Ďakujem 

 

Spojky 

 

Doplň čiarku, ak chýba a zakrúžkuj spojky, urč druh spojky: 

 

Byť či nebyť. Vyhrali sme a to nám chýbali dvaja útočníci. Videli nás i rodičia i kamaráti i známi. Tváril sa ako vyoraná 

myš. Nepovedal si mi ktorý to bol. Odišiel lebo sa mu tu nepáčilo. Doniesol počítač i klávesnicu. Prekvapil nás ale 

nepotešil. Urobil to aby sme si neublížili. Do kina išiel aj Jano aj Fero aj Peťo. Chcem byť dobrý  a  preto musím konať 

dobré skutky. Treba si precvičovať staré i nové učivo. Viem že nemôžem sklamať. Uvidíme sa a budeme spolu variť.  

 

Spojky  

V texte doplň čiarky a vyhľadaj spojky /spájacie výrazy/ . Urč priraďovacie a podraďovacie spojky. 

Otvorte si knihy alebo si robte poznámky. Veľa sa učil a predsa mal v škole problémy. Boli tam i rodičia 

i súrodenci. Dala im viac úloh než minule. Dala im viac úloh než mohli zvládnuť. Uvidíme ktorý z vás to 

zvládne. Viem čo hľadať. Prišiel lebo nás chcel vidieť. Videl otca aj syna. Vyhováral sa ale napokon to urobil. 

Nestretli medveďa ani raz. Rozprával nám aby sme si vytvorili predstavu. Nebolo vidno ani vtáčika ani letáčika. 

Chcem sa vzdelávať a preto sa musím prihlásiť do knižnice. Treba si kúpiť biele i modré tričko. Pýtala sa že kto 

dnes príde. Vidíme kde stojí? Príde a budeme spolu tvoriť. Je múdry ako sova. Vošiel som a to bolo dobré.
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LITERATÚRA 
 

Tento týždeň t.j. od 23.3.2020 do 27.3.2020 si prosím zopakujte fantasy literatúru. Prikladám 

Vám dva pracovné listy.  

  Igor a Muška Molitorovci: Dievčatko z krajiny drakov  

 

  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Čo môže byť v príbehu reálne? 

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

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

 

5. Čo patrí do sveta fantázie? 

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

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

 

6. Hlavná postava: .......................................................................................................... ........... 

 

7. Vedľajšie postavy: 

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

8. Prečo sa hlavná postava volá Dievčatko? 

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

 

9. V ktorých krajinách sa odohráva príbeh?  

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

 

10. Ako sa dostala dievčinka do neznámeho sveta?  

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

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

 

11. Kto dievča viedol neznámou krajinou? 

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

 

12. Čo malú vyľakalo na úzkom chodníčku v kríčkoch? 

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

13. Kto chytil Dievčatko pri schodoch v hale za bradu? 

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

 

1. Svoje pocity z prečítanej ukážky vyjadri 3 vetami. 
...................................................................................................................... 

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

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

 
2. Čo ťa v príbehu najviac zaujalo vyjadri v 2 vetách. 

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

................................................................................................................... 
3. Napíš 1 vetou, čo je pre teba v ukážke nezvyčajné/ fascinujúce.  

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

..................................................................................................................... 
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14. Ako hrdinku prijali Seelia a Nanet? 

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

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

15. Kedy skočili do reči Dievčatka obe ženy:. 

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

16. Ktorá postava tvrdila, že sparťanská výchova je pre dievčinku najvhodnejšia? 

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

 

17. Kto Dievčatko prišiel pred spaním objať a utíšiť? 

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

 

18. O ktorej pratete Dievčatko povedalo, že „je ako babka“? 

  

18. Odpíš z úryvku aspoň 1 vetu, ktorá dokazuje, že čas vo svete fantázie plynie inak ako 

v realite. 

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

 

19. V ukážke je použité    .......... – rozprávanie. 

 

20. Vypíš z textu umelecké jazykové prostriedky a pomenuj ich. Povedz, akú funkciu 

plnia v texte. 

 

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

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

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

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

21. Čo je v príbehu zaujímavé – príbeh, postavy, prostredie, námet? Svoje tvrdenie 

dokáž prečítaním príslušnej časti ukážky. 

 

22. Vyhľadaj v ukážke časti, ktoré pôsobia: humorne, napínavo, tajomne. 

 

23. Napätie v texte spôsobuje: dej, prostredie, postavy? Svoje tvrdenie odôvodni. 

 

24. Doplň.  

literárny druh: ................................. literárny žáner:.................................... forma: 

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

 

téma:........................................................................................................................................... ..  

hlavná myšlienk . . . . . . . . . .  ..  . . . . . . . . . . . . . ...... ..............................................................  

25. Sú v ukážke: téma, dej, prostredie a postavy fikciou autora?      ÁNO – NIE  

   

26. Tvoje meno je s tebou pevne spojené a prezrádza o tebe veľmi veľa. Ver mi, niektoré 

bytosti  majú neuveriteľnú schopnosť  vypátrať o tebe takmer všetko. 

 
Ako súvisí uvedený text s dnešnou dobou? Kde, komu a prečo by sme nemali v reálnom živote 

prezrádzať o sebe informácie z nášho súkromia? Priprav si súvislú odpoveď. 
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Rick Riordan: Percy Jackson    Zlodej blesku 

 

Bohovia z Olympu sa búria! Majstrovský blesk – silná 

zbraň najvyššieho boha Dia – bol ukradnutý a môže to 

mať osudné následky pre ľudstvo. Čo s tým má spoločné 

dvanásťročný chlapec Percy Jackson, v ktorého okolí 

odrazu začínajú ožívať krvilačné bytosti zo starých 

gréckych bájí a povestí, hrozí mu vyhodenie zo školy a 

kopa ďalších problémov? Podarí sa mu spolu s jeho 

priateľmi nájsť ukradnutý blesk? Zistí skutočnú pravdu 

o svojom otcovi? Toto a veľa iných vecí sa dozviete v 

prvom diele svetovo úspešnej fantasy série. Príbeh 

Percyho Jacksona bol aj sfilmovaný. Filmové práva 

získala spoločnosť 20th Century Fox, ktorá sa ihneď 

pustila do prípravy prvého dielu. 

 

1. V ukážke vystupujú postavy  z dvoch období. Z ktorých? 

....................................................................  a    .................................................................. 

2. V ukážke nájdeme slovné spojenia a postavy, ktoré poznáme z gréckej mytológie. Skús 

vysvetliť ich význam: 

Minotaurov roh.......................................................................................................... 

veľká trojka............................................................................................................... 

orákulum ................................................................................................................... 

Titáni......................................................................................................................... 

Kyklopi ...................................................................................................................... . 

Cheiron (Cháron)........................................................................................................ 

Poseidon....................................................................................................................... 

Zeus.............................................................................................................................. 

 

3. Ako sa volali matka, otec, bratia a sestry najvyššieho boha Dia? (Pomôž si ukážkou.) 

 

4. Nájdi v texte vetu, ktorá hovorí o tom, ako sa prejavuje konflikt medzi Diom 

a Poseidonom. 

 

5. Majstrovský blesk 

a/ Z čoho sa skladá a ako vyzerá?................................................................................ 

b/ Akú má moc?............................................................................................................. 

c/ Čo symbolizuje?......................................................................................................... 
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d/ Aké katastrofy už blesk spôsobil?...................................................................................... 

 

e/ Do kedy je potrebné blesk vrátiť?................................................................................. 

 

f/ Prečo je podozrivý z krádeže blesku práve Percy.......................................................... 

 

6. O čom hovorí novinová správa, ktorú máme v ukážke?  

 

7. Prečo zaraďujeme ukážku do fantasy literatúry?  

 

8. Ilustrácia: 
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MATEMATIKA 

 

    Tento týždeň si budeme opakovať tému: Pomer, priama a nepriama úmernosť. Na stránke : 

www.bezkriedy.sk  budete mať  1 pracovný list a 1 test . Ak niekto stratil heslo napíšte mi na 

mail   blukacikova@centrum.sk  a ja vám ho pošlem.              

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

 (skupina pani učiteľky  Mgr. Vrábelovej) 

 

Týždeň od 23.03 do 27.03.2020 

- učebnica s. 50 – Lekcia 4D KIDS – Dylanov plán 

- cvičenie s. 50/ 1A a 1B – písomne. 

- cvičenie s 51/ 2 – odpovedať na otázky z textu písomne. 

- s. 51/3A – Everyday English – prepísať a preložiť frázy do slovenského jazyka. 

- S. 51/3B – vytvorte dialógy pospájaním viet z cvičenia 3A a 3B – písomne 

 

Prítomný priebehový čas v plánoch do budúcnosti – používame keď hovoríme o plánoch 

do budúcnosti napr.:  

           I am  meeting John tomorrow evening.  

(osoba + sloveso TO BE + Plnovýznamové sloveso + ING + zvyšok vety napr. príslovka). 

           We are flying to Barbados in July. 

 

- s. 51/5 – pomocou vzoru, napíšte čo má Smart Alec na pláne budúci týždeň – prepíšte vety. 

- vytvorte svoj vlastný týždenný rozvrh vašich plánov  na každý deň podľa vzoru Smart Aleca 

z cvičenia 5. 

- S. 51/6a – vytvorte dialógy podľa vzoru - písomne 

- S. 51/6c – vytvorte ďalšie 3 dialógy pomocou viet – písomne 

 

Opakovanie – Giving directions: 

- mapka mesta s predložkami, ktorú som vám poslala emailom – vyberiete si jedno miesto a 

vytvoríte podobný dialóg, ako je na mapke – písomne. 

 

( skupina pani učiteľky Mgr. Kubrickej) 

- 1.hodina Student´s Book 

- -str.50+51 – Kids – Dylan´s plan – do zošitov  - cvičenie 1a – odpovedať na otázky 

z predchádzajúcej časti (U3), 1b- doplniť správne priezvisko podľa textu. Cvičenie 2 – 

odpovedať na otázky. 

- 2.hodina Student´s book 

- -str.51/cv.3a – nadpis Useful phrases –  vypísať farebne vety a skúsiť preložiť 

- -str.40/1,2 – dopĺňanie chýbajúcich slov a fráz v textoch 

- 3.hodina Workbook 

- -str.39/5,6 – čítanie s porozumením a príbeh 

 

 

 

 

http://www.bezkriedy.sk/
mailto:blukacikova@centrum.sk
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(skupina pani učiteľky Mgr. Antalovej) 

 

 Žiaci si prečítajú daný text v lekcii4D, vypracujú si gramatiku z pracovného zošita 

vzadu, ktorú si prepíšu do zošita 

 Následne si vypracujú pracovný zošit 4D lekciu v pracovnom zošite a keď budú mať 

pokračujú v pracovnom zošite lekcia 4 progress check 

 Ďalej posielam stránku, kde si žiaci precvičia danú gramatiku 

 Poprosím všetkých mojich žiakov z mojej skupiny ak by mali problém s učivom som 

ochotná im to vysvetliť cez  messenger, nech ma neváhajú kontaktovať, samozrejme 

so súhlasom rodičov 

 https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/everyday?cc=fr&selLanguage=en 

 

 

 

NEMECKÝ JAZYK 

 

1. MODUL  2/ LEKTION 1   

Nová slovná zásoba k téme WOHNEN – BÝVANIE   

Žiaci sa naďalej učia slovíčka zo slovnej zásoby, ktorú som poskytla minulý týždeň. 

1. Práca s učebnicou 

Kontrola úlohy  

45/3 – 1e,2a,3f, 4g, 5c, 6b, 7d 

2. Pracovný zošit 

Kontrola úloh z minulého týždňa – pošlem foto do skupiny a skontrolujte si to! 

3. Video https://www.youtube.com/watch?v=SZMWSpMoqmg 

Pozrieť si aj viackrát. Lepšie je naštudovať si predtým slovnú zásobu. Podľa  videa  

alebo učebnice na str. 44, 45 napíš vety o miestnostiach, ktoré máš doma. 

napr. Die Küche ist groß. 

POZN. Ak si chcete sami pozerať videá na youtube, zadajte do vyhľadávania  DAF 

WOHNEN a nastavte si aj titulky, ak sú vo videu 

 

Prajem Vám, moji milí, príjemný týždeň!!!   už mi je za Vami smutno  

https://www.youtube.com/watch?v=SZMWSpMoqmg
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RUSKÝ JAZYK 

 

1. PZ Hravá ruština str. 33 časť Opakovanie / ПОВТОРЕНИЕ 

Vypracovať cvičenia 1, 2 ( v 2. cvičení odpovedať na otázky k textu Bojnice / 

Бойнице)  

 

Slovná zásoba, s ktorou sa stretnete v texte:  

    ↓ 

вместе (vméste)  - spolu  

зоопарк ( zoopárk) – ZOO 

клетка ( kleétka) – klietka pre zvieratá  

слон (slon) - slon 

тигр (ťígr) - tiger 

озеро (ózera) – jazero 

утки, рыбы, раки (útki, rýby, raki) – kačky, ryby, raky 

старинный замок (starínyj zamok) – starobylý zámok 

центр (céntr) – centrum  

универмаг (univermág) – obchodný dom  

магазин (magazín) – obchod 

был, была, было ( byl, bylá, byló) – bol, bola, bolo  ( sloveso byť 

v minulom čase – časovanie pozri v zošite RJ)  

Slovná zásoba z predchádzajúcej LEKCIE 8  ( Pre žiakov, ktorí ju nemajú v zakladači, 

v zošite RJ)   ↓ 

Slovná zásoba  

    ёлка  (jólka) –  smrek  

    юла  (julá) – vĺčok, detská  hračka  

    тётя  (ťoťa) – teta            дядя (ďáďa) – strýko  

   универмаг (uňivermág)  –  obchodný dom   

   купить  (kupíť) – kúpiť 

   какой (kakój) – aký, aká, aké 

   взять (vzjať) – vziať  

   недавно (ňidávna) – nedávno  

   деньги (ďéngi) – peniaze  

   сегодня (sivódňa) – dnes  

   у него  есть  ....  (u ňivó jesť ....) – on má ....       у неё   есть ...  (u ňijó jesť...) 

– ona má .... 

   упал (upál) – spadol  

   старый (stáryj) – starý    новый  (nóvyj) – nový      

   современный     (savreményj) – moderný, súčasný  

   дорогой  (daragój) – drahý , milý  

   высокий  (vysókij) – vysoký     низкий (ňízkij) – nízky  

   автомобиль (avtamabíľ) – automobil  



10 

   голубой (galubój) – modrý, belasý  

 

Učebnica RJ  - Lekcia 9 str. 33 
 

Nové písmená  v lekcii  9  

 str. 33                                                 str. 35    

Ч  ч = Č č      Щ   щ = Sč  sč              Ж ж = Ž ž        Ш ш =  Š š 
 

Spoluhlásky ч, щ  vyslovujeme vždy mäkko.  Чё, щё čítame ( čo, ščo) a  

что čítame ako (što) = čo 

Spoluhlásky ж, ш vyslovujeme vždy tvrdo.  Жё, шё čítame ( žo, šo).   

Slovo пожалуйста = prosím  čítame ( pažálsta) 

 
2. Učebnica RJ str. 33 

Nový text: Na hodine kreslenia  -  На уроке рисования ( Na uróke risavánija)  

           - čítať, dbať na správnu výslovnosť a intonáciu  viet 

 

3. Napísať a naučiť sa novú slovnú zásobu 

пчела   ( pčelá)- včela 

ещё   (jiščo) - ešte 

кисточка  (kístačka) - štetec 

товарищ   (taváriš) – priateľ, druh 

урок   (urók) – vyučovacia hodina  

рисование   (risavánije) - kreslenie 

рисовать   (risaváť) – kresliť  

рисунок   (risúnak) – výkres, kresba  

только    (tóľka)- iba, len 

почему  (pačimú) - prečo 

ничего  (ničivó) - nič 

краски  (kráski) – farby  

соседка  (sasédka) – susedka  

взять  (vzjať) - vziať 

мак   (mak) - mak 

разный  (ráznyj) – rôzny, rozličný 

оранжевый  (aránževyj) - oranžový 

шина   (šína) - pneumatika 

ёжик   (jožik) - ježko 

жук   (žuk) – chrobák  

лягушка  (ljáguška) - žabka 

мышь (myš) - myš 

однажды (adnáždy) - raz 

пойти  (pajtí) - ísť 

найти  (najtí) - nájsť 
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отпустить  (atpustíť) pustiť 

конфета  (kanféta) - cukrík 

кормить ( karmíť) – kŕmiť  

есть  (jesť) - jesť 

ловить  (lavíť) - loviť 

домой  (damój) – domov  

жить (žiť) – bývať, žiť  

деревня   (dirévňa) – dedina  

улица   (úlica) – ulica  

 

Gramatika   

Одна девочка не рисиет.  ( Adná dévačka ni risújet.) – Jedno dievča nekreslí . 

V slovenčine zápor vyjadrený pomocou častice ne píšeme spolu ako jedno 

slovo. V ruštine sa záporná častica ne píše osobitne. Stojí pred slovesom .  

Я не рисую. Tы не рисуешь.  

 

Pracovný zošit - Hravá ruština – spraviť, resp. cvičiť písanie nových písmen 

Ч ч, Ж ж, Ш ш  - str. 34 / cvičenia 1, 2  

                  - str. 35 / cvičenie 3 
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BIOLÓGIA 

 

VYLUČOVANIE 
 
Organizmus sa zbavuje odpadových látok rôznym spôsobom. 
Uč. str. 90/tabuľka 
 
MOČOVÁ SÚSTAVA 
 
Video: bol raz jeden život obličky  

 
Časti: obličky, močovody, močový mechúr, močová rúra 
Nefrón základná stavebná a  funkčná jednotka obličky 
 
Obličky (tvorí kôra, dreň, obličková panvička) 

 nevyhnutné pre život (stačí aj 1), tvar fazule 

 na zadnej strane brušnej dutiny 

  hospodária s vodou a soľami 

  odstraňujú z tela odpadové látky 

  filtrujú a čistia krv, tvoria moč 

 V kôre - obličkové telieska –cievy prinášajú odpadové látky (vzniká tu prvotný moč – denne 
170 až 190 l), 99 % prvotného moču sa vstrebáva späť do organizmu,  v dreni zo zahusteného 
filtrátu vzniká definitívny moč (1,2 až 1,5 l denne) 
 
Močovody – nimi steká moč do močového mechúra. Tento má objem až 0,5 l. 
 
Močová rúra je posledný úsek, ktorým prechádza moč pred vylúčením z tela. Ženy cca 3cm 
u mužov až 20cm. 
Obličky sú najčastejšie transplantovaným orgánom.  
 
Porozmýšľaj a skús napísať aké dôsledky má pre človeka nedostatočný príjem tekutín 

https://www.youtube.com/watch?v=0RdmJMjJS7M
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GEOGRAFIA 

 

FRANCÚZSKO 

Krajina „galského kohúta“ 

Hl.m. Paríž 

 

POLOHA:   

 Hraničí s Belgickom ,  Luxemburskom , Nemeckom , Švajčiarskom , Talianskom  so 

Španielskom Andorrou,  Monakom 

  zo Z Atlantický oceán, Biskajský záliv,  od veľkej Británie ho oddeľuje Lamanšský 

prieliv na juhu Stredozemné more ( ostrov Korzika patrí Francúzsku) 

 

PRÍRODNÉ POMERY: 

 pohoria - Ardeny, Vogézy, Pyreneje, Alpy (Mount Blanc),  Francúzske stredohorie -

Centrálny masív 

 nížiny: Severofrancúzska nížina, v centrálnej časti – Francúzska nížina 

 vodstvo: 

LOIRE - údolie rieky svetoznáme vďaka mnohým krásnym zámkom.  

RHÔNE- pramení v Alpách, preteká mestom Lyon, tvorí zníženinu medzi Alpami a 

Centrl.masívom  

SEINA - preteká Parížom  

GARONNE - pramení v Pyrenejách preteká mestom Bordeaux , ústi v Biskajskom 

zálive 

 

SOCIOEKONOMICKÉ POMERY:  

Plodiny: cukrová repa, vinič, pšenica, jablká 

Živočíšna výroba: hov. Dobytok, rybolov 

Priemysel:  

 výroba elektriny: ¾ energie sa vyrába v jadrových elektrárňach. 

 strojársky – lietadlá (Airbus – Toulouse), vlakové súpravy (TGV), automobily – 

Renault, Peugeot, Citroen 

  chemický – výroba pneumatík (Michelin – St. Etienne), lieky, liečivá, kozmetika 

(L´Oreal, Chanel, Dior) 

 výroba elektrospotrebičov – Tefal, Moulinex 

  potravinársky – jogurty (Danone), syry (Camembert), svetoznáme vína 

 

Mestá  

 Paríž – Eiffelova veža, Louvre, Notre Dame, Víťazný oblúk, zámok vo Versailles 

 Marseille – prístav, spracovanie ropy 

 Lyon – farmaceutický priemysel 

 Bordeaux (výroba vína), Nantes, Le Havre – prístavy
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DEJEPIS 

 

Tridsaťročná vojna poznamenala Európu, klesol počet obyvateľov. V Európe rástla 

vzdelanosť, všetky cirkvi zakladali školy , ktoré súperili o to, kto dá lepšie vzdelanie. Takmer 

v každom európskom štáte vznikali univerzity. 

Spôsoby novej výroby :  

1. manufaktúry (od  latinského slova manus = ruka), boli to ručné dielne, viac pracovníkov 

vyrábalo jeden výrobok a to tak, že každý vyrábal len niektorú jeho časť. 

 Manufaktúry boli hlavne : textilné , sklárske a obuvnícke 

2. poľnohospodárska výroba- začalo sa na poliať hnojiť (trusom zo zvierat ) a začali sa siať 

nové plodiny , ktoré boli dovezené z Ameriky (zemiaky , kukurica, tabak  a pohanka). 

Poľnohospodári obrábali pôdu striedavým spôsobom (jariny, oziminy a krmoviny). 

3. obchod - bol zámorský, obchodovalo sa medzi 3 svetadielmi (Európou, Afrikou 

a Amerikou). Voláme to „obchod v trojuholníku“. 

Z Afriky sa dovážali do Ameriky otroci(černosi) pracovali na plantážach-bavlníkových 

a tabakových. 

Z Ameriky do Európy prúdili : drahé kovy,  káva, tabak, trstinový cukor, bavlna. 

Z Európy do Afriky sa vyvážal : alkohol , zbrane, textilné látky. 

Najväčšie obchodné centrá : Lyon, Paríž, Londýn, Amsterdam, Hamburg, Štockholm.  

 

FYZIKA 

 

Pozorne si prečítaj text !  

Teplo (energia) sa môže šíriť rôznymi spôsobmi. Jedným zo spôsobov je prúdenie vzduchu, 

ktorý sa zohrieva od tepelného zdroja –napr. radiátora.  

Teplý vzduch má menšiu hustotu ako studený vzduch. 

Zohriaty vzduch preto stúpa smerom hore a na jeho miesto sa dostáva studený vzduch. 

Takto sa postupne zohrieva vzduch v miestnostiach . 

Ďalším spôsobom šírenia tepla je tepelná výmena medzi telesami s rozličnou teplotou. 

Ak sa sprchuješ horúcou vodou tvoje telo sa zohrieva , ale zároveň voda sa ochladzuje. Aby 

voda , ktorou sa sprchuješ nebola príliš horúca, dochádza k zmiešavaniu  vody s vyššou 

a nižšou teplotou. 

Keď zmiešavame rovnaké kvapaliny s rovnakými hmotnosťami, ale s rozličnými 

začiatočnými teplotami, ich výsledná teplota sa dá odhadnúť – mala by sa rovnať 

aritmetickému priemeru. 

Príklad: Zmiešame 100ml horúcej  vody s teplotou 60
o
C a 100ml studenej vody s teplotou 

20
o
C. 

              Výsledná teplota by mala byť  : 60
o
C + 20

o
C = 80

o
C     

                                                                        80
o
C : 2  = 40

o
C             

Odmeraná teplota však bude o niečo nižšia ako vypočítaná, pretože časť tepla unikla do 

okolitého vzduchu, zohrialo sa potrubie a pod.  (straty tepla). 

Úlohy: 

Na základe prečítaného textu ,vedomostí získaných na predchádzajúcich hodinách fyziky a 

premýšľaním vyrieš úlohy z učebnice Fyzika pre 7.ročník základnej školy (A4) –  

str.69 –úloha č.3 (praktická + písomne do zošita) 

str.81 –úloha č.1 (písomne do zošita) 

str.82 – úloha č.5, 6 (písomne do zošita) 
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CHÉMIA 

 

ÚLOHA 1: Učeb., str. 68/1,2 – vypracovať cvičenia do zošita 

         Str. 69/6,7,11,13,15- vypracovať cvičenia do zošita 

 

ÚLOHA 2   Keďže 22.3.2020 bol Svetový deň vody bola by som rada, keby ste skúsili 1 celý 

deň piť iba čistú vodu (ak nie ste chorí). 

 Zahrajte sa s rodičmi, alebo súrodencami súťaž HÁDAJ O AKÚ VODU SA 

JEDNÁ? (jeden člen rodiny si zaviaže oči, ostatní  mu budú dávať ochutnávať čistú 

vodu, čaj, malinovku ...... nechám na vás čo vymyslíte  ). 

 VYSÚŠANIE ZATOPENEJ MIESTNOSTI: skúste doma zistiť, kto z vás je 

šikovnejší v prenášaní vody lyžičkou z jedného pohára do druhého. 

 Napíšte  mi, prečo je podľa vás voda taká dôležitá a ako sa jej množstvo a kvalita 

mení so zmenou klímy. 

 VŠETKY SVOJE VÝSLEDKY  AKO SA VÁM DARILO  POŠLITE NA MAIL: 

jlomazova@azet.sk  

 

 

INFORMATIKA 

 

Skupina pani učiteľky:  PaedDr. Ľ. Balážiovej 
 

V Microsoft Excel vytvor svoj vlastný rozvrh hodín. Využi zlučovanie a podfarbenie buniek. 

Tabuľku hrubo orámuj a spestri obrázkom. 

Každý predmet - bunku v exceli vyplň inou farmou (napr. MAT máte 4 hodiny za týždeň, tak 

všetky MAT budú jednou farbou, atď...) mail : lubica.balaziova@centrum.sk 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

 Pohyb na čerstvom vzduchu je nevyhnutný aj v čase karanténnych opatrení. Odborníci 

odporúčajú prechádzku v lese, beh v prírode, bicyklovanie, poprípade prácu na dvore alebo v 

záhrade. Samozrejme, počas všetkých aktivít je potrebné prísne dodržiavať aktuálne platné 

nariadenia na celoštátnej , ako i obecnej úrovni. Uvedené aktivity vykonávajte po konzultácii 

s rodičmi buď samostatne alebo výlučne s členmi vašej domácnosti.  

V nasledujúcich dňoch budú na tejto podstránke postupne pribúdať linky na videá alebo 

články, ktoré svojím obsahom korešpondujú s osnovami učiva ZŠ. Budú zamerané na zdravý 

životný štýl a ukážky techník jednotlivých športov. Dobrý tip počas víkendu pripravte 

rodičom chutné a zdravé raňajky. 

 

Raňajky (zdravé) sú základ dňa :)  

https://www.youtube.com/watch?v=GuorhXYM-30 

Príprava na hádzanú 

https://www.youtube.com/watch?v=XjKWoz_-Ee8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fvflv6270J0 

https://www.youtube.com/watch?v=Fvflv6270J0
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https://www.youtube.com/watch?v=Fvflv6270J0
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TECHNIKA 

 

Téma :  

 Obsluha a údržba domáceho stroja. Projekt. 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

Tému: MÓDA 

Bude sa to týkať obdobia od roku 1940-2020. Vyhľadať na internete odevy nosené v tomto 

období a nakresliť model, ktorý ťa zaujal. 

Formát: A4 (na výšku) 

Technika :  ceruza, pastelky, vodové farby 

 

 

 

 


