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SLOVENSKÝ JAZYK  

Str. 70 cv. 1+71 cv.2,3,4 

Nezabudnite si opísať poučky zo strany 71 

Str. 87 cv. 38+39 

Domáca úloha: 

Sloh- Téma :  

Učíme sa doma ( rozprávanie s priamou rečou) 

Rozsah- 20 viet 

Vašou úlohou bude napísať mi slohovú prácu na tému Učíme sa doma.  

Písmo Times New Roman veľkosť 12.  

Rozprávanie o momentálnej situácii, keďže sa učíte doma, ste v karanténe. Prosím napíšte mi ako 

učenie doma prežívate, čo zaujímavého, vtipného ste doma  zažili, či Vám systém domáceho učenia 

vyhovuje. Na koho sa do školy najviac tešíte. 

Nezabudnite si poriadne zopakovať slohový útvar- rozprávanie, ako sa píšu úvodzovky. 

Rozprávanie má kompozíciu- úvod- zápletka- vyvrcholenie- obrat- rozuzlenie.  
Snažte sa písať od srdca, budem hodnotiť pravopis, ale aj obsah. Nezabudnite na odseky. Termín 

máte do 3.5.2020 

Práce mi posielajte na môj mail: janka.chvojkova@azet.sk 

Teším sa na Vaše práce. 

 

LITERATÚRA 

Pokračujeme v dramatickej literatúre.  Str. 146-155 

Filmové umenie- Jozef Cíger Hronský- Sokoliar Tomáš. 

Prečítať úryvok, následne scenár. 

Do zošita spraviť rozbor z úryvku str.146-149 

V prípade akýchkoľvek otázok, keby ste niečomu nerozumeli,  kontaktujte ma prostredníctvom mailu 

alebo sa skontaktujte s pani učiteľkou triednou. 

 

Ďakujem Vám všetkým za spoluprácu. Chýbate mi. 

Veľa zdravia Vám i Vašim rodinám. 

 Vaša pani učiteľka Janka Chvojková 

mailto:janka.chvojkova@azet.sk
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MATEMATIKA 

Nová téma: Percentá.  Úroky. 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.  

Ak vám je výhodnejšie môžete poslať aj cez Messenger,  mail , alebo Viber. 

Moje  t. č. 0903326742 

  
Myslím, že ste už  z niektorého predmetu mali videokonferenciu, a asi  už máte nainštalovanú vo 

svojich počítačoch alebo v mobiloch  aplikáciu ZOOM.  Ak nie, skúste si to nainštalovať, resp. stiahnuť 

do telefónov. Prikladám link na návod ako si stiahnuť aplikáciu ZOOM .  

https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k&t=17s  

Takže, dňa 28.4.2020 o 11 hodine budeme mať hodinu matematiky  ako videokonferenciu  cez 

aplikáciu ZOOM.  

ID videokonferencie je 540 398 3598  ,  bez hesla. Toto číslo si zapíšte, vždy, keď sa stretneme na 

videokonferencii, tak bude toto isté ID a heslo  nebude.

http://www.bezkriedy.sk/
mailto:blukacikova@centrum.sk
https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k&t=17s
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  ANGLICKÝ JAZYK 

 (skupina pani učiteľky  Mgr. Vrábelovej) 

 

PROSÍM VÁS SLEDUJTE EDUPAGE! Kto nemá prihlasovacie údaje, tak poprosí triednych 

učiteľov. Neustále tam posielam materiály a oznamy.  

Kto mi ešte neposlal email, nech tak urobí! Potrebujeme spolu komunikovať. 

LEKCIA 5 EXPERIENCES (Skúsenosti) 

Moji milí, začíname novú lekciu a preto by som bola rada keby sa zúčastníte online hodiny 

vo štvrtok 30.4. o 12:30 kde si vysvetlíme novú gramatiku. Na poslednej hodine ste boli iba 

dvaja, škoda. 

- učebnica s. 56/1 – písomne do zošita, 

- nová slovná zásoba 5A – nájdete vzadu v pracovnom zošite. Slovíčka treba vedieť aj 

písať! 

- s. 56/2 – prečítate si a vypočujete si audio nahrávku na stránke nižšie: 

- všetky počúvacie cvičenia k učebnici nájdete na webovej stránke: 

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

- s. 57/3 – vyplnenú tabuľku z textu napísať do zošita, 

GRAMATIKA   

PRESENT PERFECT SIMPLE (predprítomný čas jednoduchý) – minulá skúsenoť 

- začíname novú gramatiku a je veľmi dôležité zopakovať a naučiť sa stĺpčeky 

s nepravidelnými slovesami (3. stĺpec past participle). Ja vám na email a edupage 

pošlem tabuľku s nepravidelnými slovesami ešte raz, aj keď ju už odo mňa máte.  

- tabuľku a vysvetlenie novej gramatiky máte v pracovnom zošite na s. 72.  

- doplňujúce materiály pošlem na email a edupage, 

- s. 57/4a – nájdite v texte vety a napíšte. 

- S. 57/4b – prečítajte si aký je rozdiel medzi predprítomným časom a minulým časom 

- Present perfect: I’ve been in some plays at the theatre. = minulá skúsenosť bez 

udania presného času v minulosti (presný čas nás nezaujíma) 

- Past simple: Last year, I was in our school play. = udaný presný čas kedy sa to stalo 

(tu nás zaujíma, že sa minulý rok zúčastnil školského predstavenia) 

- s. 57/7 – vypočujete si nahrávku a dáte tick na obrázok, ktorý budete počuť.  

- kto ešte nezačal pracovať so stránkou Oxfrod University Press, tak je naozaj najvyšší 

čas, pretože tam nájdete všetko k lekciám – gramatiku na precvičenie, slovnú zásobu, 

nahrávky a pod. 

- pracovný zošit s. 44, 45 – počúvacie cvičenia máte na CD v pracovnom zošite. 

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

Vypracované cvičenia mi posielajte na email do 1.5.  email: tanickavrabel@gmail.com 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=sk&selLanguage=sk
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 ( skupina pani učiteľky Mgr. Kubrickej) 

1.hodina Student´s book 

-kontrola úloh z minulého týždňa – každý dostane hneď po zaslaní domácej úlohy 

-SB U5 – str.56/ cv.2 – čítanie s porozumením – Ambitions – prečítať si text, vypísať neznáme slovíčka 

aSB str.57/ cv.3 - doplniť informácie z textu do tabuľky (do zošita)  

2.hodina Workbook 

-5A – slovná zásoba – naučiť sa nové slovíčka 

-WB str.44/ cv.3 – Collocations - spojte slovesá a podst.mená  

-WB str.45/ cv.5 – nie je to na počúvanie ale dá sa podľa obrázkov napísať čo ľudia robili s použitím 

výrazov v rámiku a s present perfect 
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(skupina pani učiteľky Mgr. Antalovej) 

 

Milý žiaci z minulej hodiny ste si začali vypracovavať novú lekciu a prosila 

som vás prepísať si gramatiku do zošitov nakolko ide o nový čas . V tomto 

čase je doležitý treti stlpček v tabulke s nepravidelnými slovsesami. 

Poprosím zapísaŤ do zošita : 

Present Perfect tense/ predprítomný čas 

Tento čas vyjadruje minulý dej, ktorý ma nejaký vzťah k minulosti. Oprosti 

obyčajnemu past simple sa líši v tom , že nemá kontrétne viazanie na presný 

čas. Nejakým sposobom zasahuje až do prítomnosti.  

 Otvorte si učebnice na strane 57/ 4 čiže idete doplnat gramatiku, máte 

tam doplniť vety z cvičeniač,2. 57/4b si prepíšete do zošita. Present 

perfect používame ked hovoríme o udalostiach v minulosti ktore 

nejakým sposobom zasahuju do prítomnosti , nezaujíma nás kedy v 

minulosti sa to stalo. Ked pužijeme vo vete konkretny čas , nemožeme 

použit present perfect ale musíme použiť past simple...Násedne si 

prepíšte dve príkladné vety do zošita.  

 Ďalej už učebnici pokračovať nebudeme. Prepíšete si hlavne ten čas do 

zošita gramatiku si môžete opísať aj zo zadu pracovneho zošita .....  

 Velmi doležite ja vám rukou, nakolko mi je to rýchlejsie, pošlem 

prepísaný a vysklonovaný čas . Tak si ho prepíste .  

 Poprosim a toto mi tiež pošlite kto môžete naspat ako spatnu vazbu 

PZ/44... vsetky cvičenia cize 1,2,3,4 

Ďakujem a prajem príjemný týžden všetkým .  

S pozdravom antalova zuzana
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NEMECKÝ JAZYK 

Milí žiaci,  

blíži sa k nám nádherný farebný mesiac  - máj, preto som si pre Vás pripravila krásne farebné úlohy. Verím, 

že Vás opäť trošku nabudia i povzbudia do práce i zábavy. Prajem Vám teda príjemnú zábavu  - pastelky sa 

budú hodiť !!! 

PS. Opakovane Vás žiadam, aby ste mi poslali vypracované zadania na mikulova.annamarie@gmail.com . 

Ďakujem  

 

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 

a kontrolovať si zadané úlohy.  ID  a heslo bude ako vždy, v prípade zmeny Vás budem informovať 

prostredníctvom našej skupiny, prípadne ma kontaktujte na novej mejlovej adrese  

mikulova.annamarie@gmail.com .  

 

2. NOVÁ  SLOVNÁ ZÁSOBA 

 

 

1/ Farblos – bezfarebný 

2/ beige – béžový 

3/ blass – bledý 

4/ karminrot – karmínový 

5/ purpurrot – purpurový 

6/ kalte Fraben – studené farby 

7/ warme Fraben – teplé farby 

8/ farbig – farebný 

9/ violett – fialový (tmavší odtieň) 

10/ kastanienbraun – gaštanovohnedý 

11/ azurblau – azúrový 

12/ indigoblau – indigový 

13/ ocker – okrový 

14/ gelbbraun – žltohnedý 

15/ silbern – strieborný 

16/ grüngelb – zelenožltý 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
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3. PRACOVNÝ LIST      
 

 

Das ist   b e g l  _____________________________ 
 

Das ist   b e e g i  _____________________________ 
 

Das ist    o r t  ____________________________ 
 

Das ist   a b l u  _____________________________ 
 

Das ist   g n r u  _____________________________ 
 

Das ist   a c h r s w z ____________________________  
 

Das ist   a o r s  _____________________________ 
 

Das ist    a i l l   _____________________________ 
 

Das ist   a e g n o r  _____________________________ 
 

Das ist   a b n r u  _____________________________ 
 

Das ist    a g r u  _____________________________ 
 

Das ist   e i  w  _____________________________ 
 

Das ist   e i l o t t v  _____________________________ 
 

Das ist    b n t u  _____________________________ 
 

Richtig oder falsch?  

  Richtig Falsch 

die Tomate ist grün 
 

  

das Auto ist schwarz 
 

  

der Elefant ist grau 
 

  

die Kiwi ist gelb 
 

  

das Foto ist bunt 
 

  

 

Versteckte Wörter : Finde die 14 Farben heraus ! Nájdi 14 Farieb 

A E B R T Y U H J K L M B Q S F G H J V Y U 

Q S L C G V B S C H W A R Z E R T Y U I G N 

A S A C R Z D F B R E G H N T H Y J U O K I 

W Z U Z U E G R G H I P L I L A O I U L Y T 

N B V C E C R X W A S M L K J H G G F E D S 

B R A U N Y A T E Z S A Q D V R O T H T U K 

N G R E S B U N T S F H U L N C O A F T H J 

Z E F T H J K L X D G E L B G H Y S I O M U 

B E I G E K O M D Z Y J I M J O O R A N G E 
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4.RELAX  
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RUSKÝ JAZYK 

Ahojte!  

 

Minulý týždeň som vám cez Edupage poslala zvukové nahrávky textov, cvičení k učebnici RJ 

podľa lekcií (L8,  L 9,  L10). Vypočujte  si  nahrávky  k lekcii 9.  Sledujte  prízvuk a 

intonáciu viet. Zároveň som pripojila aj krátke prezentácie k učivu, ktoré  sme preberali 

a budeme preberať. Pozrite si  prezentácie k lekcii 9. 

 

Mali ste mi poslať vaše prepisy textu v zošite ( učebnica RJ str. 34/cv. 1) 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. Ďakujem všetkým, 

ktorí tak urobili. Ostatných prosím, aby mi vyššie uvedené zadania poslali tento týždeň. 

 POSIELANIE ZADANÍ Z RJ VO FORMÁTE  WORD  

 -  fotky cvičení a úloh, ktoré  ste vypracovali dáte ako → jednu WORD PRÍLOHU 

      čiže spolu mailom pošlete 2 prílohy vo formáte WORD nazvané presne takto: 

       Názov prílohy – vaše meno a priezvisko, trieda   

                  ↓                                       ↓                                     Poznámka 

 

1. PZ – cvičenia 9. L–  Janko Mrkvička, 7.D                 (PZ - konkrétne str. 36, 37) 

2. Prepis textu – 9.L – Janko Mrkvička, 7.D                  (Text z učebnice RJ str.34/ cv.1) 

                                                                                Namiesto Janka Mrkvičku, napíšete  

                                                                                svoje meno a priezvisko, triedu. 

       Ďakujem za pochopenie a poslanie zadaní! 

   

Som rada, že sme sa počuli a videli aj on- line. Budeme takto pracovať aj v nasledujúcom 

období. O dátume, čase a prihlasovaní vás budem informovať na konci každej hodiny a tiež 

cez Edupage. Sledujte informácie, prosím!  

Minulý týždeň mali urobiť test zameraný na opakovanie slovnej zásoby a písmen z lekcie 9 

v programe ALF → názov: Пoвтoрение Ч, Щ. Kto si ho neurobil, zostáva v platnosti aj 

tento týždeň. 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Пoвтoрение Ч, Щ 

 

 

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com
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ПOВТOРЕНИЕ – OPAKOVANIE  

A/ Prelož vety  

1. У дедушки старая машина. ........................................................................................... 

2. У меня новые носки.     ................................................................................................. 

3. У Бориса жёлтая рубашка.    ......................................................................................... 

4. Мама и дети в универмаге.    ........................................................................................ 

5. Москва - столица России .   ........................................................................................... 

 

B/ Priraď správne  

1. пчела                    košeľa 

2. шoкoлад              žaba 

3. шутка                    čakať 

4. рубашка              domov 

5. жук                       včela 

6. лягушка               čokoláda 

7. дoмoй                  žart 

8. ждать                   štetec 

9. рисoвать             chrobák 

10. кистoчка              kresliť 

 

Trénujte si čítanie  textu: Два  тoварища (Dvaja priatelia)  – učebnica RJ str. 35 – 36 

Vypočujte si k nemu nahrávku, ktorú som vám poslala.  Slovnú zásobu k textu máte 

v minulotýždňovom zadaní a v učebnici RJ na strane 110.  

Preskúšajte sa v programe ALF → názov: Два  тoварища.  Пoвтoрение. 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Два  тoварища.  Пoвтoрение 

 

Z PZ začnite s nácvikom písmena Х,х = Ch, ch a tvrdého znaku Ъ str. 38 

Poznámky do zošita 

Tvrdý znak nie je hláska. Oddeľuje preponu zakončenú na spoluhlásku od slovného 

základu, ktorý sa začína na samohlásky е, ё, я, ю.Tie čítame ako (je), (jo), (ja), (ju): 

oтъезд, съел, oбъяснить, oбъём. 

 

 Slabiku хи tak ako  ки, ги píšeme  s и (i)! 
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 Čiže – oрехи, хитрый, мухи, гимнастика, малчики, книги... 

 

   Veľa zdravia a študijného elánu!                                 
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BIOLÓGIA 

Zopakujeme si:  

,,Nervová sústava je  najdôležitejšia sieť v tele. Tvoria ju  nervové bunky-  NEURÓNY. Tieto 

spolu s podpornými bunkami tvoria mozog a miechu. 

Nervové sústavy:  1. ústredná NS: mozog, miecha 

   2. obvodová NS: mozgové, miechové a útrobné nervy 

Nervy spájajú všetky časti tela. 

Dráždivosť = schopnosť reagovať na rôzne podnety. 

Reflex = odpoveď organizmu na podráždenie. 

Reflexný oblúk: Dostredivé nervové vlákno vedie vzruch do ústrednej NS. Z nej sa ďalší 

vzruch šíri po odstredivom vlákne do výkonného orgánu (rýchlosť až 100 m/s). 

 

STAVBA NERVOVEJ SÚSTAVY 

Miecha – asi 43 cm dlhý povrazec uložený v chrbticovom kanáli, končí pri 1. driekovom stavci. 

Je sídlom základných reflexov.  

Miechový reflex = odpoveď na podráždenie, pri ktorom vzruch prechádza len miechou (napr. 

kolenný reflex). 

Mozog – najdôležitejšia časť nervovej sústavy, v lebke, asi 1,5 kg, obsahuje vyše 12 miliárd 

neurónov. 

Mozog a miecha sú chránené kostrovým obalom (chrbtica, lebka) a blanitým obalom 

vyplneným mozgovomiechovým mokom.“ 

ČASTI MOZGU: 

Predĺžená miecha – dôležité nepodmienené (vrodené) reflexy: prehĺtanie, slinenie, kašlanie, 

dýchacie reflexy 

Most – spája mozog s miechou 

Mozoček – rovnováha tela a presnosť pohybov 

Stredný mozog – vzpriamovacie reflexy, pohyb očí 

Medzimozog – spojenie hormonálneho a nervového riadenia organizmu 

Predný mozog – 2 pologule zložené s lalokov a závitov, na povrchu je sivá mozgová kôra – 

ústredia zraku, sluchu, duševnej činnosti: pamäť, tvorivosť, myslenie, správanie, reč 
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Na činnosť mozgu vplýva dostatočný prívod kyslíka a živín. 

 

GEOGRAFIA 

VEĽKÁ BRITÁNIA 

 
Obyvateľstvo:  4 národy - Angličania, Škóti, Íri, Walasania + prisťahovalci  

nábož: - kresťanstvo = protestantské, Anglikánska cirkev  

 

Poľnohospodárstvo:  - orientované viac na ŽV ( HD, ovce, kone, ) - pestovanie zemiakov 

 Priemysel: - v minulosti výrazné zastúpenie ťažby nerastných surovín  = čierne uhlie  

- ťažba ropy a zemného plynu = Severné more 

 - strojársky - automobilová výroba ( Roll Royce, Jaguár) 

 - výroba lodí, lietadiel  

- priemyselné centrá: Liverpool, Menchester, Leeds...  

 

Mestá: - Londýn = hlavné mesto, množstvo pamiatok 

 (TOWER, TOWER BRIDGE, BIG BEN, BUCKINGHAM PALACE, ...)  

, Liverpool ( skupina Beatles), OXFORD, CAMBRIDGE, (školy) 

 Edinburg- hl. mesto Škótska,  Glasgow – najväčšie mesto v Škótsku 

Zaujímavosti:  čaj o piatej, futbal, rugby, kriket, červené telefón. búdky, autobusy, stráže pri 

parlamente 

 

ÍRSKO 

- zelený ostrov, tradičná hudba, symbol trojlístok, Sv. Patric ( patrón ostrova) 

Poľnohospodárstvo: prevaha živočíšnej výroby 

Priemysel : elektrotechnický (PC a súčasti) 

                     potravinársky – výroba piva Guiness 
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DEJEPIS 

Po bitke pri Moháči (1526) sa územie Slovenska stalo súčasťou nového štátneho 

útvaru (Rakúske krajiny, České kráľovstvo , časť Uhorska) . 

Slovensko bolo tak v tesnej blízkosti , na hraniciach s Osmanskou ríšou. Na 

obsadenom území Uhorska(stredná časť) vznikol BUDÍNSKY  PAŠALIK . 

Na čele pašaliku stál PAŠA . (akoby zástupca sultána na dobytom 

území).Pašalik  sa delil na okresy , volali sa SANDŽAKY. Na územie 

Slovenska zasahovali štyri sandžaky : Ostrihomský, Novohradský, Sečiansky, 

Fiľakovský. 

Turci robili často nájazdy až k banským mestám na Slovensku(v snahe získať 

drahé kovy). 

Slováci sa proti Turkom bránili : stavali protiturecké opevenia (vartovky-strážne 

veže).Najznámejšie vartovky sú : v Krupine, v Banskej Štiavnici (Nový zámok). 

Slováci museli platiť dane. Veľa malých chlapcov bolo odvlečených zo 

Slovenska do zajatia(do kasární , do Istanbulu). A tam z nich „urobili“ 

moslimov-janičiarov- elitnú pechotu tureckej armády. 

Slovenské ženy  brali Turci do otroctva(sultánovi). 

Na čele Osmanskej riše stál SULTÁN- potom nižšia funkcia je PAŠA- ešte 

nižšia funkcia je správca Sandžaku. 

Sultán mal aj svojho poradcu - bol to veľkovezír (radil mu v oblasti 

náboženstva, islamu).
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Prezentácie na dejepis pre 7.ročník  / triedy 7.C a 7.D / na mesiac MÁJ ! 

Môžete si vybrať z týchto historických osobností : 

Martin Luther                                                        Leonardo da Vinci 

Henrich VIII.                                                         Mikuláš Kopernik 

Ignác z Loyoly                                                      Galileo Galilei 

Ľudovít XIV.                                                        Krištof  Kolumbus 

Katarína II. Veľká                                                 Fernao Magalhaes 

Ľudovít II. Jagelovský                                          Henrich Moreplavec 

Ferdinand Habsburský                                         Vasco da Gama                         

Ján Zápoľský                                                        Bartolomeo Diaz 

Peter Pázmaň                                                       Hernán Cortés 

Mária Terézia                                                      Francisco Pizarro 

Jozef  II.                                                              sultán Suleyman I. 

Matej Bel                                                            Juraj Turzo 

Adam František Kollár                                       Mikuláš Oláh 

 

  Žiaci zo 7.C a zo 7.D mi urobia buď prezentáciu a pošlú mi ju na môj 

mail. Alebo urobia doma plagát , formát A3, odfotia mi ten plagát a pošlú 

mi ho na môj mail : arybanska70@gmail.com                     ĎAKUJEM !



16 

FYZIKA 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Kondenzácia“, 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 

 v prezentácií  nájdete postup pokusu „Určenie rosného bodu“, ktorý si môžete 

doma urobiť, zdokumentovať (napr. krátke video, foto ) a poslať mi na email: 

zlatapavlovicova@gmail.com  

2.  Riešte úlohy z učebnice Fyzika pre 7.ročník základnej školy (A4): 

str.19 / úlohy č. 1, 3 

Riešenie úlohy č.1 aj s dokumentáciou pokusu mi môžete tiež poslať na email. 

 

Skontrolujte si ! 

Riešenie úloh z týždňa od 6.4- 17.4.2020 

str. 43/úloha č. 2  a) Olovo sa nemôže roztaviť v nádobe z cínu, pretože cín má teplotu 

topenia nižšiu, ako olovo. Takže, by sa skôr roztopila nádoba z cínu, ako olovo v nej. 

                                b) Hliník sa v nádobe z ocele môže taviť, pretože oceľ má vyššiu teplotu 

topenia, ako hliník. 

str. 43/úloha č. 3 Pri teplote 200C je lieh v kvapalnom skupenstve a hliník v pevnom 

skupenstve. Lieh je v pevnom skupenstve pri teplote nižšej ako -1160C,ak dosiahne teplotu  

-1160C začne sa meniť na kvapalinu.  Hliník sa začne meniť na kvapalinu, ak ho zohrejeme na 

teplotu „až“ 6580C.   

 

 

 

 

 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com
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CHÉMIA 

Milí siedmaci! Ďakujem všetkým za práce, ktoré mi posielate, aj za účasť na online 

hodinách. Prosím všetkých ostatných, ktorí mi ešte nič neposlali, ani so mnou nejakým 

spôsobom nekomunikujú, aby tak urobili do konca tohto týždňa a poslali mi všetky práce 

(prezentáciu, vypracovaný pracovný list) na mail jkacinova@azet.sk. 

Úloha 1: Poznámky do zošita : HASIACE LÁTKY, HASIACE PRÍSTROJE 

1. Hasiace látky 

1. VODA 

Hasí: - tuhé látky (drevo, uhlie, textil, papier, seno, slama, plastické  hmoty, rašelina) 

Nehasí: -elektrické zariadenia pod napätím, benzín, nafta, oleje, laky 

2. PIESOK 

Hasí: - menšie požiare, kde nemôžeme použiť ako hasiacu látku vodu 

Nehasí: - jemnú mechaniku, elektroniku 

2. Hasiace prístroje 

A. Snehový hasiaci prístroj (CO2) 

Hasí: -tuhé, kvapalné a plynné látky, elektrické zariadenia, zariadenia pod napätím 

Nehasí: - práškové látky 

B. Penový hasiaci prístroj (H2O+CO2) 

Hasí: tuhé a kvapalné látky 

Nehasí: -elektrické zariadenia, ktoré sú pod napätím  

C. Práškový hasiaci prístroj (napr. Al2O3 – oxid hlinitý) 

Hasí: -tuhé, kvapalné a plynné látky, elektrické zariadenia pod napätím 

Nehasí:- jemnú mechaniku, elektroniku, práškové látky  

Úloha 2: PZ str.46-47 

Online hodina:  28.4. 7.A  13:00 

                              29.4. 7.C  10:00 

                              30.4.  7.B  14:00 
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Úloha 3: Vytvoriť model penového hasiace prístroja . Z tohto pokusu urobíte  2 fotky, ktoré 

vložíte do wordu a pošlete  mi označené menom a názvom pokusu do 7.5.2020  na mail: 

jkacinova@azet.sk 

Pomôcky:  PET–fľaša,  uzáver, slamka, malá úzka liekovka(fľaštička z liekov, vitamínov, 

prípadne skúmavka na moč), kypriaci prášok – celé balenie(alebo sóda bikarbóna—2čajové 

lyžičky), Jar, ocot 

Postup:  

- do uzáveru PET–fľaše urob dierku a strč do nej slamku 

- do fľaše nasyp kypriaci prášok(sóda bikarbóna )  a prilej trochu Jari  pre zväčšenie efektu 

- do troch  štvrtín liekovky nalej ocot 

- liekovku vlož opatrne do fľaše(ocot sa nesmie dostať do kontaktu s kypriacim 
práškom(sódou) 

- fľašu uzavri 

- prstom stlač slamku alebo uzavri jej otvor 

- fľašu obráť hore dnom, aby sa zmiešal ocot  s kypriacim práškom a potom  ju obráť späť 
dnom dole 

  - uvoľni slamku alebo jeho otvor – pena bude striekať von (pracuj nad umývadlom) 
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INFORMATIKA 

(skupina p. učiteľky PaedDr. Balážiovej) 

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

(bez hesla) Test na portáli ALF Názov: Opakovanie INF 7 

 

 (skupina p. učiteľa Mgr. Zmeteka) 

Scratch je programovací nástroj navrhnutý najmä pre deti vo veku 8 až 16 rokov, ale 

používajú ho ľudia všetkých vekových kategórií. So Scratchom môžeš programovať svoje 

vlastné interaktívne príbehy, hry a animácie - a zdieľať svoje výtvory s ostatnými v online 

komunite.  

Scratch pomáha mladým ľuďom naučiť sa kreatívne myslieť, systematicky uvažovať a 

spolupracovať - základné zručnosti pre život v 21. storočí. Schopnosť kódovať počítačové 

programy je dôležitou súčasťou gramotnosti v dnešnej spoločnosti. Keď sa deti učia 

programovať v nástroji Scratch, naučia sa dôležité stratégie pre riešenie problémov, 

navrhovanie projektov a vyjadrovanie myšlienok.  

Scratch je projektom Lifelong Kindergarten Group na MIT Media Lab. Je poskytovaný 

bezplatne. 

Imagine Logo 

Imagine Logo je programovací jazyk a IDE prostredie určený na výuku programovania na 

základných a stredných školách. Imagine je pokračovateľom programovacieho jazyka Logo. 

Imagine Logo patrí medzi detské programovacie jazyky, napriek tomu v ňom možno písať aj 

komplexnejšie aplikácie. Motivačným základom je ovládanie korytnačky Žofky, ktorá ovláda 

niekoľko základných príkazov, ktoré žiak píše v materinskom jazyku. Na začiatku príkazy 

zadáva cez príkazový riadok, postupne však sady príkazov zoskupuje do procedúr a celých 

projektov. Imagine v IDE prostredí je interpretačný jazyk, projekt možno skompilovať do exe 

súboru. Projekt tiež možno zverejniť na www stránkach, používateľ, ktorý by si ho chcel 

spustiť v prehliadači musí mať nainštalovaný plugin. 

 

TECHNIKA 

trh práce , voľba povolania. Ako by som sa uplatnil ako dospelý? Napísať do poznámok 

 

 

 

 

 


