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SLOVENSKÝ JAZYK  

Milí siedmaci, tieto posledné týždne budeme len opakovať. Dobrali sme posledný tematický celok zo 

slovenského jazyka. Budem Vám posielať len pracovné listy. Poprosím Vás, aby ste aj tento  

z gramatiky vypracovali a poslali na môj mail: janka.chvojkova@azet.sk 

Bohužiaľ, je Vás aj veľa takých, ktorí ste mi poslali len slohovú prácu alebo len jeden vypracovaný 

pracovný list. To všetko sa odzrkadlí na Vašom hodnotení. 

 

LITERATÚRA 

Čo sa týka literatúry, termín odovzdania projektu máte do 1.6.2020. Niektorí ste mi už poslali, začo 

Vám ďakujem. Ostatní posielajte na hore uvedený mail.  

 

Pracovný list- Opakovanie 

  

1. Doplň i/í, y/ý. 

bývať s rodičm__   hovoriť o strýkov__   ryb__ v mor__ 

veľké omyl__    zo zelených strán__   král__ a rytier__ 

2. Daj do určeného tvaru. 

medaila (N, pl.) ______________________  otec (L, sg.) ___________________________ 

báseň (G, pl. ) _______________________  pamäť (počítača) (N, pl.)_________________ 

pamäť (človeka) (N, pl.) _______________  Júlia (I, sg.) ___________________________ 

3.  Napíš podstatné mená v genitíve singuláru. 

z (kôlňa) ___________________________  od (Dáša) ___________________________ 

z (tráva) ___________________________  zo (zmes)____________________________ 

do (päsť) __________________________  od (osa) _____________________________ 

z (os) _____________________________  bez (vrtuľa) __________________________ 

4. Urči vzor podstatných mien. 

v šaláte_____________________   účesy__________________________ 

moria __________________    kameň _________________________ 

holúbä__________________    Miško __________________________  

územia__________________    ruže ___________________________ 
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kurča ___________________    sieť ____________________________ 

krídla ___________________    hudba__________________________ 

pri slúžke________________    kulturista_______________________ 

5. Urči gramatické kategórie podstatných mien. (rod, číslo, pád, vzor; životnosť, ak je to 

potrebné) 

od babiek - _______________________________________________________________________ 

so psom - ________________________________________________________________________ 

v kine - __________________________________________________________________________ 

náplasť - _________________________________________________________________________ 

zlosťou - _________________________________________________________________________ 

 

6.  V ktorej možnosti sú len abstraktné podstatné mená? 

a) ochorenie, múr, otrava, kruh 

b) plávanie, beh, spev, lúčenie 

c) krutosť, odvaha, prejav, učebnica 

d) sen, plán, typ, lavica 

 

7. Vyber možnosť, v ktorej sú nesprávne napísané veľké a malé písmena. 

a) vianočné sviatky, Štúrov pes, štúrovský jazyk, „Prajeme Vám šťastný nový rok!“  

b) vianočné sviatky, Štúrov pes, Štúrovský jazyk, „Prajeme Vám šťastný Nový rok!“ 

c) Vianočné sviatky, Štúrov pes, štúrovský jazyk, „Prajeme Vám šťastný Nový Rok!“ 

 

8. Urči rod, vzor a pád pomnožných podstatných mien. 

v montérkach __________________________________________ 

z pomerov _____________________________________________ 

bez raňajok ____________________________________________ 

Šahy _________________________________________________ 

s teplákmi ______________________________________________ 

na bedrách ______________________________________________ 

počas Turíc ______________________________________________ 

v memoároch ___________________________________________ 
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do jaslí __________________________________________________ 

o trakoch _________________________________________________ 

 

 

MATEMATIKA 

  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. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 (skupina pani učiteľky  Mgr. Vrábelovej) 

LEKCIA 5 EXPERIENCES  

Vypracujte si testy na opakovanie Lekcie 5 A B C. 

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 

Ozvite sa mi ak vám niečo nie je jasné, alebo potrebujete pomoc. 

ONLINE HODINA tento týždeň nebude! 

email: tanickavrabel@gmail.com 

 

 ( skupina pani učiteľky Mgr. Kubrickej) 

-online hodina – pondelok 12:30  ID 207-217-1697  Heslo 945239 

Workbook 

-5D – str.50/ cv.1 – doplň správne slová do textu 

-str.51/cv.5 – prečítajte si email a doplňte chýbajúce informácie do viet 

Student´s Book 

http://www.bezkriedy.sk/
https://programalf.com/olt/www/sk/teacher/task-results/default/550837
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-Culture – Heroes and heroines – str.64/ cv.1,2,3 – prečítajte si text, vypíšte neznáme slovíčka 

a vypracujte cvičenia  - čítanie s porozumením 

Všetko posielajte na mail : kubrickam gmail.com 

Veľmi sa teším, že ste viacerí začali pracovať a posielať úlohy, dodatočne aj projekty. Dostali ste 

kritériá hodnotenia, ktorých sa budeme držať aj na konci školského roka. Takže už viete čo od vás 

očakávame. 

Ak máte nejaké otázky, čokoľvek sa chcete spýtať, neváhajte mi napísať. Keby niekomu nešli 

preposlať vypracované úlohy, môžeme sa dohodnúť na inom spôsobe odovzdania.  

Prajem všetkým pekný týždeň   

 

(skupina pani učiteľky Mgr. Antalovej) 

Milý žiaci tento týždeň sa zameriame na opakovanie už prebratých lekcií. Prikladám vám 

cvičenia ktoré máte na jeden týždeň. Je to jeden pdf súbor, ktorý vám posielam zvlášť na 

precvičenie nového času - present perfect. Ostatné prosím vypracovať taktiež.   

Grammar: Past simple: regular and irregular verbs 

1. Write complete sentences in the past simple. 

1. my parents / buy / dog last week 

 

2. it / start / snowing this morning 

 

3. Louisa / go / New York in the summer 

 

4. I / drop / my tennis racket 

 

5. we / not take / our bikes on holiday 

 

6. they / not see / the new James Bond film 

 

7. someone / steal / her mobile phone 
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8. you / walk / to school today 

 

2. Complete the sentences using the past simple form of verbs in brackets. 

1. When we                              (arrive) in London we were very excited. 

2. I                              (buy) my brother a present for his birthday. 

3. I                              (go) to the beach in Croatia last summer. 

4. Carl's family                              (move) to England two years ago. 

5. My brother                              (leave) school when he was sixteen. 

6. Anna                              (start) her new school last week. 

7. I                              (grow up) in the same house as my dad. 

8. Ben                              (write) a postcard to his parents. 

Unit 2 Grammar 

Grammar: Will for the future 

1. Write complete questions with will. 

1. where / you / stay / on Mars? 

 

2. how long / journey / take? 

 

3. you / travel / by space shuttle? 

 

4. you / live / space hotel? 

 

5. who / you / go with? 

 

6. what / you / eat in space? 

 

7. you / miss / your family? 

 

8. when / you / come back? 
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2. Choose the correct words. 

1. (Yes) 

More people will / won’t explore space. 

2. (No) 

People will / won’t build cities on the planet Saturn. 

3. (Yes) 

There will / won’t be lots of satellites in space. 

4. (No) 

Pets will / won’t travel on space shuttles. 

5. (Yes) 

Robots will / won’t fly rockets. 

6. (Yes) 

Our planet will / won’t be more crowded. 
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7. (No) 

People will / won’t live on the Sun. 

8. (Yes) 

People will / won’t live on the Moon. 

3. Match questions 1–8 with answers A–H. 

1. Where will they build the next space 

station? 

2. What will robots do for us in the future? 

3. What will space stations look like? 

4. How long will it take to fly to the Moon 

in the future? 

5. Where will you travel to in space? 

6. How much will a space holiday cost? 

7. Will people live in space in 2020? 

8. What will people do in space? 

1. It will take a few hours. 

2. They’ll live and work on space stations. 

3. I’ll travel to the Moon. 

4. Space stations will be big and round. 

5. They’ll build it on Mars. 

6. Yes, they will. 

7. Robots will drive space shuttles and 

space rockets. 

8. Space holidays will cost about £2 

million. 

4. Rewrite as negative sentences. 

1. You will learn to fly a rocket. 

 

2. We will have robots in our homes. 

 

3. Robots will be able to think and feel emotions. 

 

4. I will leave Earth and live on another planet. 

 

5. Some people will come back to Earth after a few years. 

 

6. We’ll see the Earth from space. 

 

7. Scientists and astronauts will live on space stations. 
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8. They will be the first people on Mars. 

Unit 3 Grammar 

Grammar: Past continuous: affirmative, negative and questions and short answers 

1. Match questions 1–8 with answers A–H. 

1. What was Mum making for lunch? 

2. Were they sitting at the back of the 

room? 

3. What was George eating? 

4. Was Jill having a shower? 

5. When were you going out? 

6. Where were you playing tennis? 

7. Were you getting ready for bed? 

8. Was Robbie doing his homework? 

1. Yes, she was. 

2. We were going out at 8 p.m. 

3. She was making chicken soup. 

4. Yes, I was. 

5. We were playing in the park. 

6. No, he wasn’t. 

7. No, they weren’t. 

8. He was eating some chocolate. 

2. Rewrite as negative sentences. 

1. Anna was playing the guitar. 

 

2. Mick and Richard were taking photos. 

 

3. Dad was feeding the dog. 

 

4. I was cleaning my shoes. 

 

5. They were getting ready for school. 

 

6. Linda was reading a postcard. 

 

7. My friends were buying clothes. 

 

8. Zac was reading a sports magazine. 

 

3. Write questions with the past continuous. 

1. what / your sister / do 

 

2. where / you / go 
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3. when / the bus / leave 

 

4. what / Janie / read 

 

5. you / wait / a long time 

 

6. where / David / sit 

 

7. she / shop / at the supermarket 

 

8. who / they / meet 

 

4. Choose the correct words. 

1. Mike wasn’t / were making a cheese sandwich. 

2. Nina and Oscar were / was watching a film. 

3. Betty weren’t / was washing her hair. 

4. We wasn’t / weren’t having breakfast in a café. 

5. The two girls were / wasn’t doing their homework. 

6. Joe weren’t / was switching on the radio. 

7. Rita wasn’t / were getting ready for the party. 

8. Hamish and Miles was / weren’t walking on the beach. 

Grammar: Past continuous and past simple 

5. Put the words in the correct order to make sentences. 

1. watching / film / I / when / heard / I / was / a / shout / a 

 

2. was / she / buying / bag / vegetables / she / when / dropped / her / some 

 

3. the / was / Anna / dancing / when / stopped / music 

 

4. playing / the baby / with / when / started / to / she / I / was / cry 
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5. an / were / avalanche / saw / we / skiing / when / we 

 

6. lake / fishing / they / in the / caught / fish / were / when / a / they 

 

7. fell / running / he / upstairs / when / was / he 

 

 

8. phone / was / watching / I / when / rang / TV / the 

 

NEMECKÝ JAZYK 

 

Milí moji,  

V prvom rade Vám veľmi pekne ďakujem, že sa snažíte a usilovne pracujete. Neviem, či budeme 

mať on-line hodiny v utorok, pretože budem asi v škole a ťažko povedať, či budem stíhať. 

V každom prípade Vás budem informovať v skupine na messengeri. Hotové úlohy mi pošlite opäť 

na mikulova.annamarie@gmail.com.    Krásny týždeň , Annamarie Mikulová. 

 

Modul  2/ Lekcia 2  Ein Besuch – NÁVŠTEVA 

 

OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE 

- slovná zásoba k lekcii v pracovnom zošite, 

- slovná zásoba, ktorú som Vám poskytla minule v prílohe,  

- frázy k téme.   

1. Práca s učebnicou s. 56 cv. 12  

Prečítaj text a  napíš, či platí čo je pod textom.  

 

s. 56 cv. 13 

Poskladaj dialogpuzzle a prepíš si text do zošita: 

 

s. 56/14 

Čo sa pije – doplň vety a napíš do zošita. 

 

2. Práca v pracovnom zošite -  strana 38/ 11, 12,13 
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RUSKÝ JAZYK 

 

Ahojte, chlapci a dievčatá!  

 

Minulý týždeň som Vás požiadala o vytvorenie projektu na tému Škola a prepis textu 

z učebnice s. 36/ cv.1 

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

 

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

 Do predmetu správy napíšete Portfólio RJ, vaše meno a priezvisko, triedu 

       Príloha bude  vo formáte Word – pomenovaná Portfólio - vaše meno a priezvisko, 

       trieda 

       

!!! Poznámka: Vyššie uvedené sa týka iba žiakov, ktorí mi požadované 3 úlohy ešte 

neposlali. 

 

 Úloha na tento týždeň:  

Opakovanie SZ lekcia 10 

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! 

 Termín odovzdania prepisu: do 29. 5. 2020   

 Z PZ Hravá ruština vypracujte cvičenia na str. 41 – 42 .  

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com
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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)   

 Vypracovanie cvičení z PZ str. 41 – 42 mi pošlite mailom spolu s prepisom textu Bojnice   

(pozri vyššie).      

                                                               

 Príjemný týždeň, MS   

 

BIOLÓGIA 

Ahojte siedmaci! 

Tento týždeň si zopakujeme : 

Učebnica strana 130/ odpovede mi prosím pošlite na môj mail johankafabova@gmail.com 

 

 

GEOGRAFIA 

Ahojte siedmaci! 

Na tento týždeň som vám nachystala 2  dokumenty Ojmiakon a Európske ostrovy ako 

zaujímavosť Európy. Vašou úlohou bude napísať zaujímavosť o 1 štáte v rozsahu 4-10 viet. 

Štát si vyberiete z učebnice  od strany 88-119. Vaše práce si prosím poslať na môj mail 

johankafabova@gmail.com 

Tí z vás, ktorí mi neposlali pracovné listy poprosím, aby ste tak urobili do konca týždňa. 

Ďakujem. 

Ojmiakon -video 

Európske ostrovy – video  

 

mailto:johankafabova@gmail.com
mailto:johankafabova@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=hjLJyGgzp9g
https://www.youtube.com/watch?v=DQb7VzHVXzM
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DEJEPIS 

Mária Terézia (osvietená panovníčka)     Dejepis   7.C               27.máj 2020 

(str. 90-92) 

V roku 1740 nastúpila na habsburský trón, 23- ročná panovníčka Mária Terézia. Jej otec bol 

nemecký cisár Karol VI. Nemal mužského potomka, mal len dcéry. Mária Terézia bola jeho 

najstaršou dcérou. 

Mária Terézia vládla celých 40 rokov, od 1740-1780. Bola uhorskou kráľovnou 

a habsburskou kráľovnou. Jej obdobie vládnutia sa nazýva osvietenský absolutizmus. Vládla 

neobmedzene, ale mala pri sebe veľa poradcov a pripravila spolu s nimi veľa reforiem . 

Reformy Márie Terézie : 

a, zavedenie tereziánskeho urbáru - poddaní mali presne určené povinnosti voči svojmu 

zemepánovi (koľko dní  majú odpracovať  počas jedného roka) 

- začali sa siať aj nové plodiny(zemiaky a kukurica) 

b, zakladala sieť manufaktúr - hlavne textilné, sklárske, na výrobu keramiky (Kremnica, B. 

Štiavnica, B. Bystrica, Šaštín, Holíč) 

c, zaviedla školskú reformu- čiže povinnú školskú dochádzku pre deti od 

 6-12 rokov. Zaviedla tzv. triviálne školy, kde sa deti učili  čítať, písať a počítať. Založila na 

Slovensku aj dve odborné školy : Banícku akadémiu (1763) v Banskej  Štiavnici a Odbornú 

poľnohospodársku školu v Senci. 

d, uskutočnila aj súdne reformy- zakázala v celej Habsburskej ríši procesy  

s čarodejnicami a zakázala mučenie pri súdnych procesoch (tzv. tortúra- čiže naťahovanie 

ľudí na škripec) -  viď obrázok v učebnici str. 91 !!! 

Životopis : Mária Terézia bola vydatá za Františka Štefana Lotrinského. Mala s ním 16 detí 

(10 detí ju prežilo, 6 detí jej počas života zomrelo) Medzi nimi aj Mária Antoinetta -  !!! 

nájdi na internete , čo sa s ňou stalo !!! ÚLOHA! 

Mária Terézia hovorila plynule po nemecky, taliansky, francúzsky, španielsky a latinsky. 

Zomrela v roku 1780 na zaliatie pľúc vodou (tzv. vodnatieľka). 

Po jej smrti nastúpil na trón jej najstarší syn - JOZEF II. 

Pracovný list 

1. Moravské knieža ( Koceľ, Michal III., Mojmír I., Svätopluk ) ...................................... 

vyhnal z Nitry Pribinu  
 

    v roku ( 836, 883, 638, 833 ) .............. . ( vyber  jednu  zo štyroch  možností  ) 
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2. Spojením Moravského a Nitrianskeho kniežatstva vznikla : A -  Samova ríša 

                                                                                                    B -  Veľká Morava 

                                                                                                    C -  Franská ríša 
                                                                                                    D -  Dolná Morava 

 

 
3. Konštantín a Metod prišli na Veľkú Moravu v roku : A - 863 

                                                                                          B - 833 

                                                                                          C - 368 

                                                                                          D – 683 
 

 

4. Prvé slovanské písmo sa volalo :  A - cyrilika 
                                                           B - azbuka 

                                                           C - latinka 

                                                           D – hlaholika 
 

 

5. Z iniciatívy kráľa ( Mateja Korvína, Žigmunda Luxemburského, Ondreja II., Štefana I. )  

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

     vznikla roku ( 1625, 1465, 1564, 1485 )…........................v Bratislave  prvá univerzita na území 

Slovenska  
 

     s názvom ( Academia Slovenia, Academia Istropolitana, Univerzita Istropolis, Academia Bratislava 

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

 
    ….................................................................... . ( vyber vždy jednu zo štyroch možností ) 

 

 
6. Ktorý veľmož mal prívlastok   „ pán Váhu a Tatier ”  ? :  A - Matej Čák Trenčiansky 

                                                                                               B - Karol Róbert Trenčiansky 

                                                                                               C - Matúš Čák Trenčiansky 
                                                                                               D – Svätopluk 

 

 

7. Martin Luther  pochádzal  z    :                            A - Ruska 
                                                                                 B - Francúzska 

                                                                                 C - Anglicka 

                                                                                 D – Nemecka 
 

8. Vynálezcom kníhtlače bol :   A - Mikuláš Kopernik 

                                                   B - Johann Gutenberg 
                                                   C - Leonardo da Vinci 

                                                   D - Bartolomeo Diaz 

 

 
 

9. Heliocentrizmus je teória o tom, že :   A -  stredom vesmíru je Slnko, nie Zem 

                                                                  B -  stredom vesmíru je Zem, nie Slnko 
                                                                  C -  zemeguľa sa točí okolo svojej osi 

                                                                  D -  Slnko obieha okolo Zeme 

10. Kultúrne a umelecké obdobie, hlásiace sa k  obnove antických ideálov v 15. – 16. storočí  sa  

nazýva :    A- humanizmus                          
                                                                           

                   B- renesancia 
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                 C- geocentrizmus 

                 D -  kristianizácia 

 

!!! Tento pracovný list je povinný, vypracujte si ho a pošlite mi ho na mail  

arybanska70@gmail.com                       Ďakujem !!!    
     

FYZIKA 

1. Prezentácia na tému  – „ Spaľovacie motory“  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 v prezentácií si prečítajte, poznámky si nepíšte!!!  

Informácie sú  len na  rozšírenie vašich vedomostí o motoroch!!! 

2. Vašou úlohou je naďalej   vyhľadávať informácie , spracovať ich vo forme 

prezentácie, alebo na výkres formátu A3 , zdokumentovať a poslať na môj 

email: zlatapavlovicova@gmail.com                                   Termín :do konca mája 2020! 

 

Vybrať si môžete jednu z nižšie uvedených tém: 

1. Meteorologické prvky (teplota vzduchu, tlak vzduchu, prúdenie vzduchu – vietor, 

vlhkosť vzduchu, zrážky) 

2. Vrstvy atmosféry Zeme 

3. Oblaky 

4. Meteorologická stanica  

5. Meteorologická mapa. Predpoveď počasia. 

6. Počasie a podnebie 

7. Znečisťovanie vzduchu  

               Pokyny k prezentácií : 

a) Každá snímka by mala obsahovať  obrázky a iba heslovité, zrozumiteľné, 

             zaujímavé   informácie 

      b)    Počet snímok :  3 – 5 (okrem úvodu a záveru) 

     c)      Na prvej snímke uveďte Vaše meno a triedu 

     d)     Prezentácia nemá byť len  kópiou, ale Vašou vlastnou  prácou !  

  

mailto:arybanska70@gmail.com
mailto:zlatapavlovicova@gmail.com
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CHÉMIA 

 

Úloha 1: Vypracovať pracovný list a poslať  do konca týždňa na mail: jkacinova@azet.sk 

PL- ENERGETICKÉ ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH 

1.  Medzi endotermické reakcie patrí: 

a) fotosyntéza                                      b) horenie uhlia 

c) horenie dreva                                  c)  rozklad peroxidu vodíka 

2.  Vymenuj tri príčiny vzniku požiaru. 

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

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

3. Vymenuj typy hasiacich prístrojov.  

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

4.  Vo vetách správne slovo z dvojice podčiarkni: 

a. Chemické reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje teplo  sa nazývajú endotermické/exotermické. 

b. Chemické reakcie, pri ktorých sa spotrebúva teplo  sa nazývajú 

endotermické/exotermické. 

5. Prítomnosť ktorej látky je podmienkou horenia horľavých látok? 

a) uhlíka                                                       b) kyslíka 

c) oxidu uhličitého                                     d) dusíka 

6.  Doplň: 

Plameň je.: .................................................................................... 

7.  Uveď tri podmienky horenia. 

..................................................................., .............................................................................., 

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

8. Aké číslo má tiesňová linka hasičského záchranného zboru? ................................................ 

9.  Ktorá z výstražných značiek predstavuje horľavinu? 

a .             b.             c.         d.  

mailto:jkacinova@azet.sk


17 

10. Čo nesmieš hasiť vodou? Vymenuj. 

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

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

11. Z týchto látok podčiarkni horľaviny:      

papier         etanol        sklo        voda      benzín        nafta       slama      oxid uhličitý          kyslík       železo  

12.Charakterizuj horenie. 

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

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

 

Online hodina – dátum a čas upresním cez triedneho učiteľa 

 

OBČIANSKA NÁUKA 

Bola by som rada, keby ste mi poslali úlohy z minulého týždňa plus projekt  Zdravý životný 

štýl (tiež neposlali všetci).  

 

 

 

 


