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SLOVENSKÝ JAZYK 

 

 
Str. 64-65 , vypracovať cvičenia, zopakujte si prosím slovné druhy.  
Str. 85/31 
 
 
1. Doplň i, í/y, ý v podstatných menách a urči pád a vzor: 
 

Podstatné meno Pád Vzor 

(kúpila dva) melón__    

(sú to šikovní) majstr__   

(stretli na) nástupišt__   

(našli mu čosi v) krv__   

(veľa suchej) slam__   

 
2. Vypíš len pomnožné podstatné mená a urči ich rod a vzor: 
 
 trenírky, hojdačky, Vianoce, dielne, Donovaly, siete, ústa, pásky, ponožky 
 
............................................................................................................................. ......................................
.........................................................................………………………………………………………………………… 
 
3. Doplň i, í/y, ý v prídavných menách a urči druh, rod a vzor: 
 

Prídavné meno Druh Rod Vzor 

hrub__mi palicami    

k ps__m  mláďatám    

kúpil včerajš__ chlieb    

babk__n__   vnukovia    

na kovov__ch  platniach    

 
4. Zo základných čísloviek utvor radové a násobné: 
 

Základná číslovka Radová číslovka Násobné číslovky 

sedem   

sedemdesiat   

štyri   

pätnásť   

 
 
 
5. Napíš základné číslovky slovom: 
 
 50 atléti  ....................................................,  1 okuliare  ..........................., 
 
 torta so 16 sviečkami ............................................, na 8. deň .................... 
 
6. Vypíš z viet zámená a urči ich druh: 
 
 Ukázal nám pamiatky  vášho mesta.  
 
 ..................................................................................................................... 
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Prekvapili ma jeho podmienky. 
 
...................................................................................................................... 
 
 
7. Podčiarkni vo vetách len neplnovýznamové slovesá: 
 
a)  Budú na vás dlho spomínať.              b) Môj dedo je vášnivý rybár. 
 
c)  Čo bude o dva dni?          d) Môžeme sa na vás spoľahnúť? 
 
d)  Za železničnou stanicou je nové sídlisko.       e) Poď už domov! 
 
f)   Ostali stáť pred križovatkou. 
 
8. Urči vid slovies: 
skočil  ......... ............................;  spomínali sme  ......................................; 
 
pracovali  ..........................................; sľúbiš .......................................; 
 
9. Doplň i, í/y, ý: 
 
po strm__ch  schodoch, všetky nákup__, zatiahol záves__,  oslava siedm__ch narodenín, 
o sestr__n__ch deťoch, pred desiat__m__  rokm__, študentsk__  domov,  študentov__  rodičia, sú 
vesel__, nakúp__ potravin__, um__ sa!, v__p__  čaj!, všetky  chorob__, na zlatej reťaz__; 
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LITERATÚRA 

 
Zopakujte si prosím Western, prikladám dva pracovné listy 
 

                   WESTERN 
WESTERN – dobrodružné epické dielo, ktoré čerpá námet z čias 
osídľovania Divokého západu, z prostredia kovbojov, Indiánov a 
jeho hlavnou myšlienkou je boj za spravodlivosť. 
Karl  May 
vlastným menom Carl  Friedrich  May  
(* 25. február 1842, Ernstthal – † 30. marec1912, Radebeul) bol 
nemecký spisovateľ. Preslávil sa hlavne príbehmi o indiánskom 
náčelníkovi Winnetouovi a jeho bielom bratovi Old Shatterhandovi. 

 
       
 Šľachetnosť Old Shatterhanda 

z románu: Poklad v Striebornom jazere 
1. Aká udalosť sa konala v tábore Utahov? 

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

2. Kto viedol skupinu asi štyridsiatich jazdcov? 

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

3. Aký cieľ cesty mala skupinka jazdcov? 

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

4. Prečo šiel Winnetou na výzvedy, prečo pozoroval Indiánov? Bolo to nutné? 

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

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

5. Ako Winnetou zistil, že Utahovia vykopali vojnovú sekeru? Čo to znamenalo? 

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

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

6. Prečo sa konali preteky v plávaní a kto bol víťazom? 

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

7. Prečo prenasledovali Utahovia belochov? 

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

8. Akú pascu nastražil Utahom Winnetou? ................................................................................................... 

9. Kto rozhodol o ďalšom osude Utahov? ....................................................................................................... 

10. Z čoho podozrievali  belosi Utahov? ......................................................................................................... 

11. Ako sa Utahovia bránili? .......................................................................................................................... 

12. Prečo belosi odpustili Utahom? ................................................................................................................. 

13. Aký bol výsledok dohovoru medzi Utahmi  a belochmi? .......................................................................... 

14. Aká idea z toho vyplýva? ........................................................................................................................ 

15. Sformuluj tému ukážky: ........................................................................................................................... 
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16. Charakterizuj Old Shatterhanda: ............................................................................................................... 

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

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

17. Charakterizuj Winnetua: .......................................................................................................................... 

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

18. Aké sú vzťahy medzi postavami? Ako môžeme postavy rozdeliť? ............................................................. 

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

19. Ako autor dosahuje dramatické napätie deja? Doplň! 

a/ využíva ......................................  vety 

b/ vytvára kontrast medzi ............................................   a  ......................................... postavami 

c/ dej sa odohráva v ................................................. prostredí  a v ............................... dobe, hrdinovia sú  

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

20. Na koľko častí môžeme rozdeliť úryvok? Pomenujte ich: 

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

21. Čo je zaujímavé, zvláštne na vyjadrovaní Indiánov? ................................................................................. 

22. Vypíš z úryvku umelecké jazykové prostriedky a pomenuj ich!  

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

23. Poznáš filmovú podobu tohto literárneho diela? Ako sa ti páčila? ............................................................ 

24. Tvorivé úlohy: a/ Vymysli podľa vlastnej fantázie pokračovanie príbehu. 

b/ Napíš rozprávanie, v ktorom prežiješ fiktívne dobrodružstvo ako náčelník kmeňa, ktorý ide zachrániť svojich 

priateľov v nebezpečenstve. 

c/ Nakresli/namaľuj ilustráciu k tomuto literárnemu dielu. Svoje práce prezentujte na nástenke! 
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Liselotte Welskopfová-Henrichová 

nemecká spisovateľka /1901-1979/ 

SYNOVIA  VEĽKEJ  MEDVEDICE 

Jaskyňa v Čiernych horách 

V centre pozornosti 3.dielu šesťdielneho románového cyklu Synovia Veľkej Medvedice sú 

osudy bývalého indiánskeho náčelníka Mattotaupu a jeho syna Harku. Belosi ich volali 

aj Top a Harry. Ako vyhnanci vedú nebezpečný život v divočine. Istý čas sa zdržiavajú v 

kmeni Siksikov, neskôr sú zamestnaní ako stopári pri stavbe Pacifickej železnice a žijú 

medzi dobrodruhmi a zlatokopmi. Kým v predchádzajúcom diele kedysi slávny a hrdý 

náčelník ešte tajne pomáhal súkmeňovcom proti ich nepriateľom, z diaľky pozoroval ich 

život a bdel nad ich bezpečnosťou, v tomto diele ho premôže nenávisť k ľuďom, ktorí ho 

urazili, chce sa im pomstiť, až sa napokon jednoznačne postaví na stranu nepriateľov v 

boji proti vlastnému kmeňu. Mattotaupov syn Harka tuší, kto je pôvodcom ich rodinného 

nešťastia. Hoci ešte verí v nevinu svojho otca a je presvedčený o 

nespravodlivom rozhodnutí kmeňa vyhnať ho zo svojich radov, predsa len sa 

mu začína postupne odcudzovať.  

Práca s textom 
1. Napíš o svojich pocitoch po prečítaní ukážky, čo ťa na nej najviac zaujalo. 

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

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

2. Rozdeľ ukážku na tri časti a pomenuj ich! 

a/  .....................................................  b/ ...........................................  c/............................ .......... 

3. Kto je hrdinom príbehu? ........................................... 

4. Charakterizuj túto postavu! ...................................................................................................... 

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

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

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

5. Aký vnútorný konflikt musel Harka riešiť pred lovom na bizóny? 

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

6.  Ako sa Harka pripravoval na lov bizónov? ............................................................................. 

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

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

7. Aká bola tradičná výzbroj na lov bizónov? 

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

8. Opíš, ako prebiehal lov bizónov, kto sa ho zúčastnil, čo spôsobilo zdramatizovanie deja? 

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

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

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

9. Prečo Harka neuhol koňom bokom pred bizónmi? ................................................................. 

10. Aká bola atmosféra lovu? ...................................................................................................... 
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11. Napíš celé mená mladých Indiánov, ktorí sa stretli pri mŕtvom bizónovi. 

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

12. Aké pohnútky k lovu mal Čierna Koža Brčko? 

............................................................................................................................. ......................... 
13. Čo si sa dozvedel/dozvedela o jeho osude? ........................................................................... 

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

14. Aký postoj má táto literárna postava k belochom a prečo? .................................................. 

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

15. Napíš základné poznámky k tejto ukážke! Potom si ich napíš do zošita! 

Literárny žáner: ..............................................  Literárny druh: ......................................... 

Literárna forma: .............................................  Hlavná postava: ........................................  

Vedľajšie postavy: ............................................................................................................. 

Téma: život amerických ............................ a ich boj za ................., lov na ....................... 

Idea: Western vyzdvihuje  hodnoty cti a obetavosti, víťazstvo .............. nad zlom, boj za  

s ................................................ a  r...................................... medzi národmi . 

16. Tvorivé úlohy: a/ Nakresli do zošita pod poznámky bizóna!  

b/ Predstav si, že Harka je pri love zranený. Vymysli vlastné pokračovanie príbehu.
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MATEMATIKA 

 

Nová téma: Percentá.  Prezentáciu s výkladom nového učiva  nájdete na www.bezkriedy.sk  . 

Sú v nej 4 témy : 1. Jedno percento. 2. Percentá, zlomky, desatinné čísla  3. Počítanie percent 

spamäti  4. Výpočet percentovej časti. 

 (Neučte sa to naraz jeden deň, radšej postupne). 

 Okrem prezentácie na danej stránke budete mať ďalšiu prezentáciu na precvičenie učiva a  1 

poracovný list na precvičenie výpočtu percentovej časti. Ak  sa niekto potrebuje niečo opýtať,  

napíšte mi na mail   blukacikova@centrum.sk   ja vám  rada odpoviem.  
 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

 (skupina pani učiteľky  Mgr. Vrábelovej) 

 

Opakovanie Lekcie 4 

- vypracujete priložené pracovné listy (poslané na edupage) – giving directions. 

- Opakovanie prítomného priebehového času – budúce plány – pozrite si video 

a k nemu si vypracujte cvičenia online (nemusíte nič písať do zošita). 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-aab817d7-731d-4079-9777-

c752fbf3615a/play?userResourceContext=false 

 

CULTURE: prečítať článok a vypracovať s. 52/1, 2, 3ab – písomne do zošita 

English Across the Curriculum: History: The plague – s. 53 – prečítať článok a písomne 

vypracovať cvičenia 1, 2, 3, 4. 

email: tanickavrabel@gmail.com 

 

 

 

( skupina pani učiteľky Mgr. Kubrickej) 

 

1.hodina Student´s book 

Do zošita farebne prepísať: 

Gramatika – present continuous for future arrangments (prít.priebehový čas na schôdzky, 

plány v budúcnosti) 

-ak máme dohodnuté nejaké stretnutie, termín u lekára, niečo zapísané v diároch tak 

použijeme na vyjadrenie budúcnosti present continuous 

Príklad: We are going to the cinema on Friday. 

 

-str.51/cv.5a – napíš do zošita podľa tabuľky (denníka) čo bude robiť Smart Alec budúci 

týždeň (s pomocou present continuous na vyjadrenie budúcnosti) 

-str.51/5b – použi časové vyjadrenia z tabuľky a napíš o sebe aké aktivity budeš robiť 

2.hodina Student´s Book 

-str51/cv.6a – doplň dialóg, 6c –napíš 3 dialógy s pomocou kľúčových informácií podľa 

vzorového dialógu 6a 

3.hodina Workbook 

-str.41/cv.3 – pozrite sa na diár a doplňte vety (čo bude robiť) 

-str.41/cv.4 – dajte vety do správneho poradia 

http://www.bezkriedy.sk/
mailto:blukacikova@centrum.sk
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-aab817d7-731d-4079-9777-c752fbf3615a/play?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-aab817d7-731d-4079-9777-c752fbf3615a/play?userResourceContext=false
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(skupina pani učiteľky Mgr. Antalovej) 

 

 Žiaci si prečítajú text na strane 52 The Big Apple a vypracujú si cvičenia 1,2,3 písomne do 

zošita  

 Následne si vypracujú pracovný zošit  progress check 4 

 Ďalej si žiaci môžu precvičovať danú gramatiku na stránkach, ktoré som už posielala minule, 

sú to stránky priamo k učebnici, kde žiaci nájdu aj video nahrávky k článkom k učebnici 

 

 

 

NEMECKÝ JAZYK 

 

1. MODUL  2/ LEKTION 1   

Téma  WOHNEN – BÝVANIE   
Žiaci sa naďalej učia slovnú zásobu, ktorú som poskytla. 

1. Poznámky do zošita 
 
Zápor/Negation -  nicht a kein 
 
V nemčine sa zápor vyjadruje rôznymi spôsobmi, my si dnes vysvetlíme používanie záporu 
KEIN – ŽIADNY a NICHT – NIE, NE-. 
 
    A/ KEIN -ŽIADNY 
Otázka: 
 
Čo je to, nejaký stôl? Was ist das, ein Tisch?  
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 Pozn.  Precvičte si to prosím v pracovnom zošite s. 30 cv.5. 
 
    B/ NICHT – NIE, NE- 
 
Otázka:   
 
Je   záhrada   veľká? 
Ist   der Garten  groβ? 
 

Odpoveď: 
 

Nein,   er      ist   nicht  groβ. 
Nie,   on (pretože je DER GARTEN)   je   nie veľký. 

 
Ďalšie vety: 

Kuchyňa nie je malá.   Die Küche ist nicht klein. 
alebo   Nie, kuchyňa nie je malá.  Nein, die Küche ist nicht klein.  

 
 
 
 
 

Viac príkladov nájdeš v učebnici na strane 83 /12!!!! 
 
  

2. Pracovný zošit 

Strana 31 cv. 6, 7 

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

 

Opakovanie slovnej zásoby (lekcia 9) a čítanie textu z učebnice – str. 33 Na hodine 

kreslenia - На  уроке   рисования 

 

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 

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  
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Upevňovanie, tréning  písania písmen :  

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

Z pracovného zošita  Hravá ruština vypracovať cvičenia  4, 5, 6 na str. 36 

Str. 37 / opakovanie cvičenia 1, 2, 3, 4  

Kontrola cvičení v PZ - strana 36, 37 
Str. 36   

cvičenie  4  –   дочки , учебник, карандаш, ручка, Верочка, нарисовала,   

                   зайчика, мама, дочке, шапку, Кошице, города, Жилина . 

cvičenie 5 -  lopta - мяч, mačka - кошка, ježko - ёжика, ceruzka – карандаш 
cvičenie 6 -  tajnička (кросворд)   

1. кошка      2. девочка    3.  жук     4. собака    

      5.   мальчик   6.  машина   7. карандаш 

 
Str. 37 / cvičenie 1 -  a/  B         b/ A        c/ C 

             cvičenie 2 -  samostatne dopíšete písanú podobu písmen. 

                                  ( pomôžte si tabuľkou AZBUKY) 

            cvičenie 3 –  A = 2,  B = 3,  C = 1 

            cvičenie 4 –  preklad viet→  У меня шоколад. Ёжик живёт в лесу. Там пчела.  

                                                            На парте книги.  
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BIOLÓGIA 

 

CHOROBY MOČOVEJ SÚSTAVY 

 Močové kamene - vznikajú vyzrážaním minerálnych látok z moču (často soli kyseliny 

šťaveľovej a močovej) v obličke a / alebo v močovom mechúre. Močové kamene blokujú 

odtok moču, príčinou ochorenia môže byť aj nedostatok tekutín. 

 Zápaly močových ciest (močovej rúry, mechúra, močovodu) - najčastejšie bakteriálneho 

pôvodu. 

 Zlyhanie obličiek - je stratou funkcie obličiek. Má rôzne príčiny a rieši sa dialýzou 

(liečebná metóda nahrádzajúca funkciu obličiek, odstraňujúca splodiny metabolizmu 

z organizmu) alebo transplantáciou. 

 

Prevencia ochorení močovej sústavy 

 pravidelné vyprázdňovanie močového mechúra 

  nekonzumovať veľmi presolené a korenené jedlá 

 prechladnutie v driekovej oblasti  

Vyšetrením moču sa dá zistiť prítomnosť drogy v tele a choroby močovej sústavy. 
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GEOGRAFIA 

 
MONAKO 

 

- jeden z najmenších štátov Európy 
- úzko previazané s Francúzskom (euro, hospodárstvo) 

- nízke dane 

- Veľká cena automobilov F1 v uliciach mesta 
 

ŠTÁTY BENELUXU 

Belgicko, Luxembursko, Holandsko 

Strana 65-66 
 

 Videá: Antverpy  Belgicko 

 

BELGICKO 

hlavné mesto – Brusel 

 

PRÍRODNÉ POMERY: 

- leží na pobreží Atlantického oceána, územie je tvorené nížinami, pahorkatinami – pohorie 

ARDENY 

- Pobrežné planiny sú tvorené najmä piesočnými dunami a POLDRAMI   (poldre sú časti krajiny, 

ktoré ležia pod hladinou mora a sú od neho chránené hrádzami, alebo ďalej vo vnútrozemí poľami, 

ktoré sú odvodnené kanálmi) 

-  rieky MAAS, ŠELDA (Schelde) 

 

SOCIOEKONOMICKÉ POMERY:  

problém s dvojjazyčnosťou – FLÁMI (S Belgicka – bohatšia časť) VALÓNI (J) 
Priemysel – v minulosti ťažké strojárstvo (zbrane), 

                 - elektrotechnický (spotrebná elektronika), brúsenie diamantov, výroba čokolády 

Mestá – Antverpy – prístav, Bruggy, Gent, Liége,  
Brusel – sídlo EÚ, sídlo NATO (Severoatlantická aliancia),  

dominanta – Atómium (model atómu železa zväčšený 165 miliárd-krát – 102 m) 
 

 
 

 

 

 
 

LUXEMBURSKO 
hl. mesto – Luxemburg 

 

- Najmenší štát z trojice krajín Beneluxu 

- Významné postavenie má priemysel – hutnícky (vlastná železná ruda) 

- Je sídlom medzinárodných bánk a niektorých orgánov EU 

- Štát patrí k najbohatším na svete, s vysokou životnou úrovňou obyvateľstva  

- finančná veľmoc (bankovníctvo, poisťovníctvo), pestovanie viniča  

- hovorí sa jazykmi – nemecký, francúzsky avšak úradným jazykom je luxemburčina 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fJVN5TAuwgg
https://www.youtube.com/watch?v=1Tx7UOwVbf8
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DEJEPIS 

 

Novoveká spoločnosť  sa delila inak ako stredoveká. Hlavne vzrástol vplyv 3.stavu- čiže 

meštianstva.  

Mešťania- boli bohatí kupci a obchodníci, ktorí obchodovali hlavne s bavlnou (so zámorím). 

Najvýznamnejšie meštianske rody boli v Nizozemsku. 

1.stav - šľachta (tá žila na kráľ.dvoroch)- neplatila dane 

2.stav- cirkev(biskupi,kardináli)- tiež neplatili dane 

3.stav- mešťania (kupci, obchodníci, vlastníci manufaktúr)- títo dane platili štátu 

 

Najsilnejšie absolutistické štáty v Európe : Francúzsko, Španielsko, Rakúsko (Habsburgská  

monarchia) a Rusko. 

Anglicko a Nizozemsko - boli parlamentné monarchie, to znamená , že parlament bol viac 

ako samotný kráľ. Kráľ musel počúvať a poslúchať parlament. 

Ľudovít XIV. - francúzsky kráľ , volali ho „kráľ Slnko“, bol to absolutistický panovník, 

povedal vetu : „Štát som ja“. Dal si postaviť prepychové sídlo- Versailles (zámok neďaleko 

Paríža). 

 

                                        Veda v novoveku  

V 17.storočí začal rozkvet prírodných vied ( matematika, fyzika, biológia, chémia  

a lekárstvo). Vznikali vo veľkých mestách vedecké spoločnosti (kde vedci pracovali). 

Najvýznamnejší vedci 17.stor. - Isaac Newton- anglický fyzik- objavil zákon o gravitácii. 

Denis Papin- (čita sa Papén), francúzsky vedec, vynašiel tlakový hrniec. 

 
 

 

FYZIKA 

 
1.   Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Skupenstvo látky. Premeny skupenstva 

látky “, 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) 
               V závere prezentácie je niekoľko otázok. Odpovede na tieto otázky  zapíšte do zošita. 

2. Úloha  na opakovanie : 

a) Aké teplo prijmú telesá z rozličných látok, uvedených v tabuľke ( učebnica - Fyzika pre 

7.ročník základnej školy – str.88 ) s rovnakou hmotnosťou  600g, ak sa zohrejú z teploty 

18oC na teplotu 100oC ?  

Upozornenie !  Hodnoty hmotnostných tepelných kapacít, sú v tabuľke, v učebnici 

uvedené v jednotke J/kg .oC .  Nezabudnite na to, keď budete uvádzať jednotky 

vypočítaných hodnôt TEPLA pre jednotlivé telesá. 

 

b) Zoraďte látky z tabuľky podľa veľkosti vypočítaných hodnôt  prijatého tepla (od 

najmenšieho po najväčšie ).  

c) Ktorá látka, potrebuje najviac tepla na svoje zohriatie ? 

Ako sa môže využiť táto jej vlastnosť ?  

Pozn. Ak nevieš odpoveď  na poslednú   otázku, skús ju hľadať čítaním textu v učebnici 

 - Fyzika pre 7.ročník základnej školy –str. -75 -76. 
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Skontroluj si ! 
Riešenia úloh z týždňa od 16.3. do 20.3. 2020 
str.88 /“ÚLOHA“ 

a) Q = m.c.( t2 –t1) 

b) m = 10 kg 

t1 = 200C 

t2 = 1 0200C 

c  = 452 J/kg.0C 

Q = ? 

c) Q = 10 kg . 452 J/kg.0C . ( 1 0200C – 200C) 

Q  = 4 520 000 J = 4 520  kJ 

Kus železa musí prijať 4 520 kJ tepla. 

str. 89/ 2. úloha 
m = 10 kg 

t1 = 600C 

t2 = 400C 

c  = 4,2  kJ/kg.0C 

Q = ? 

        Q = m.c.( t1 –t2) 
Q = 10 kg . 4,2  kJ/kg.0C . (600C -400C) 

Q = 840 kJ 

Voda v radiátoroch odovzdala  840 kJ tepla. 

str. 89/ 3. Úloha 
m = 1,5 kg 

t1 = 1200C 

t2 = 200C 

c  = 2  kJ/kg.0C 

Q = ? 

        Q = m.c.( t1 –t2) 
Q = 1,5 kg . 2  kJ/kg.0C . (1200C -200C) 

Q = 300 kJ (300 000 J) 

Z oleja sa uvoľnilo 300 kJ tepla. 
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CHÉMIA 

ÚLOHA 1: Poznámky do zošita :HORENIE – vypracovať tento PL s pomocou učebnice 

str.70-71slúži ako poznámky 

 

1.Doplň:                                                                                                                                     

Horenie je ............................................. 

............................................, pri ktorej sa uvoľňuje 

............................. a ..................................... .Pri 

............................................ sa   látky ......................................... 

so ..............................kyslíkom.  

 

2. Podmienky horenia: 

      1. ......................................................................... 

      2. ............................................................................ 

      3. ............................................................................. 

 

3. Horľavina je : 

-.......................... ............................, ktorá reaguje s ........................, 

   pričom vzniká .......................... . 

- ............................ je stĺpec ............................., väčšinou                           Kde je najväčšia                                                                                                                                           

  ................................ látok.      

                                                                                                  teplota? (označ) 

 

4. Červenou farbou podčiarkni horľavé látky a zelenou farbou podčiarkni nehorľavé 

látky: 
piesok, voda, benzín, drevo, alobal, papier, etanol, uhlie, nafta, štrk, betón, ocot, sklo, 

alkohol, železo, biely fosfor, zemný plyn, mokré drevo, hlina, vodík, metán, acetón, sneh, 

zlato, horčík 

 

5. Horľaviny musia byť výrazne označené. Ako? Nakresli 

 

6. Zápalná teplota je ............................................................................................ 

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

    Môžeme ju dosiahnuť......................................., ...................................., 

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

    Pri jej dosiahnutí sa ............................................................................................ 

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

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

  Platí, čím je zápalná teplota ..............................tým je látka .................................. . 

 

7. Ako skladujeme horľavé látky? 

   -  v ................................ množstvách 

   -   v ............................................... nádobách 

   -    miestnosť musí byť ............................................................................................. 

   - v blízkosti musí byť vždy umiestnený ............................................................. 

   -   v blízkosti sa nesmie pracovať s ...................................................................... 
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ÚLOHA 2 test v programe ALF – Chemické reakcie I 

(pred testom zopakovať chemické reakcie, reaktanty, produkty, zákon zachovania hmotnosti, 

chemický rozklad, chemické  zlučovanie) 

 

Prihlásenie: zstribecskato.sk – program ALF-kód školy:zstribecskato (bez hesla)- výber 

triedy – meno žiaka (bez hesla) 

 

 

Riešenie PL Chemické reakcie (skontrolovať a opraviť čo ste mali zle): 

1. Vápenec              pálené vápno + oxid uhličitý 

Reaktanty: vápenec 

Produkty: pálené vápno, oxid uhličitý 

Typ chemickej reakcie: chemický rozklad 

2. Sóda bikarbóna               oxid uhličitý + voda + uhličitan sodný  

Reaktanty: sóda bikarbóna 

Produkty:  oxid uhličitý, voda , uhličitan sodný 

Typ chem. reakcie: chemický rozklad 

3.Železo + síra               sulfid železnatý 

Reaktanty : železo, síra 

Produkty: sulfid železnatý 

Typ chem. reakcie : chemické zlučovanie 

4. Voda            kyslík + vodík 

Reaktanty: voda 

Produkty: kyslík, vodík 

Typ chemickej reakcie: chemický rozklad 

5. Peroxid vodíka             voda + kyslík 

Reaktanty: peroxid vodíka 

Produkty: voda, kyslík 

Typ chem. reakcie: chemický rozklad 

 

6. Hypermangán                manganan draselný + oxid manganičitý + kyslík 

Reaktanty: hypermangán 

Produkty: manganan draselný , oxid manganičitý , kyslík 

Typ chem. reakcie: chemický rozklad 

7. Uhličitan meďnatý            oxid uhličitý + oxid meďnatý 

Reaktanty: uhličitan meďnatý 

Produkty: oxid uhličitý, oxid meďnatý 

Typ chemickej reakcie: chemický rozklad 

8. Modrá skalica + sóda            uhličitan meďnatý + síran železnatý 

Reaktanty: modrá skalica, sóda 

Produkty: uhličitan meďnatý, síran železnatý 

Typ chemickej reakcie: nie je to ani chem. zlučovanie ani chem. rozklad 

9. Železo + modrá skalica                meď  + síran železnatý 

Reaktanty:  železo , modrá skalica 

Produkty:  meď ,  síran železnatý 

Typ chemickej reakcie: nie je to ani chem. zlučovanie ani chem. rozklad 

10. Síra + kyslík              oxid siričitý 

Reaktanty: síra, kyslík 
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Produkty: oxid siričitý 

Typ chemickej reakcie: chemické zlučovanie 

11. Metán + kyslík               oxid uhličitý + voda 

Reaktanty: metán, kyslík 

Produkty: oxid uhličitý, voda 

Typ chemickej reakcie: nie je to ani chem. zlučovanie ani chem. rozklad 

 

 

INFORMATIKA 

Predmet :Informatika Vyučujúci : Test cez portál ALF zstribecskato.sk → Program Alf → 

kód školy: zstribecskato (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla) Test: 

Informácie okolo nás 

 

 

TECHNIKA 

 

Téma :  oprava omietok, maľovanie, drobné domáce údržby. Učebnica str.168az 175. 

 

 

 

 

 
 


