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SLOVENSKÝ JAZYK  

Opakovanie učiva o jednoduchej vete 

Str. 66+67 

Do zošita napísať poučku zo strany 67. 

Str. 68/ 8 

Prikladám test DOBROVOĽNÝ na utvrdenie poznatkov z ohybných slovných druhov. Pokiaľ ho spravíte 

a chcete byť oznámkovaní, prosím poslať na môj mail: 

janka.chvojkova@azet.sk 

 

LITERATÚRA 

Str.130-133 
Robinsonáda 
Daniel Defoe- Robinson Crusoe 
Prečítať úryvok, do zošita vypracovať literárny rozbor 
 
Str. 134-137 
Scott O´Dell- Ostrov belasých delfínov 
Prečítať úryvok, do zošita vypracovať literárny rozbor 
Do zošita napísať poučku zo strany 137- Robinsonáda

mailto:janka.chvojkova@azet.sk
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OPAKUJEME  ohybné slovné druhy- Dobrovoľný test 

 

1. Podčiarkni len abstraktné podstatné mená: 

    smiech, nástroj, polievka, hukot, lopata, nálepka, nalepovanie    ( 3b) 

2. Urči pád a vzor podstatných mien:                                            ( 5b) 

 

  

 

 

 

 

 

3. Utvor z podstat. mien prídavné mená v správnom tvare a urči vzor:    ( 4b ) 

 Prídavné meno Vzor 

(sused) auto   

(s) koza) syrom   

(po) svadba) obrade   

(hora) záchranári   

 

4. Doplň i, í/y, ý v prídavných menách a urči druh, rod a vzor:   ( 8,5b) 

 Druh Rod Vzor 

(na) gréck...ch hraniciach    

strmš...mi schodmi    

(s) dcér...n...mi  prosbami    

(z) orl...ch očí    

 

5. Doplň bodku za radovou číslovkou:                          ( 1,5b ) 

Na 15 deň, v deň jeho 8 narodenín, dožil sa 85 rokov, skupina 40 detí, 

skončil ako 13 , škola má 25 tried, odmenili 7 najúspešnejších žiakov 

 

6. Vypíš z viet zámená a urči ich druh:                        ( 2b ) 

Jeho zať mi pomáha v našom podniku. 

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

Jeho uznávajú aj ich nadriadení. 

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

Podstatné meno Pád Vzor 

(na) koberec   

(pred) chalupou   

(na) tabuliach   

(u) učiteľa   

(umyl si) tvár   
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7. Urči čas a spôsob slovies!  

    (doplň aj výkričník za slovesom v rozkazovacom spôsobe): ( 4b ) 

 

 Čas Spôsob 

vymyslím   

vystúp (z radu)   

tešíš sa?   

(rád) by sa zúčastnil   

 

8. Doplň chýbajúce písmená v slovných spojeniach:         ( 15,5 b) 

 

v tur....st....ckých  oblastiach,  ....panielsk....  toreador...., na okraj.... 
 
hrádz...., v  t....gr....ch zuboch, bol v podpalub....,  dojm.... z dovolenk... 
 
v  ....urecku,  ve....a  hudb....,  nudn....  spoločn....c....,  od  ....uzk...n....ch 
 
spolužiako....,  utekal  za  n....m  do tejto budov....,  Peťo bol ôsm...m   
 
súťažiac...m,  Jožo sa zapoj... do hr...,  zástup....  ....udí, zaves....  na šnúru; 
 

43 – 39=1  

38 – 32= 2  

31 – 22= 3  

21 – 13= 4 

12 –   0=5  

 

 

MATEMATIKA 

     

Nová téma: Percentá.  Výpočet počtu percent. Prezentáciu s výkladom nového 

učiva  a precvičenie učiva  nájdete na www.bezkriedy.sk  .  Ak  sa niekto 

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

rada odpoviem. 

http://www.bezkriedy.sk/
mailto:blukacikova@centrum.sk
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ANGLICKÝ JAZYK 

 (skupina pani učiteľky  Mgr. Vrábelovej) 

Opakovanie Lekcie 4 

- cvičenia na opakovanie 4 lekcie  

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

Tento týždeň mi nemusíte nič posielať. 

email: tanickavrabel@gmail.com 

 

 ( skupina pani učiteľky Mgr. Kubrickej) 

1.hodina Student´s  Book + Workbook 

-kontrola správnych odpovedí z minulého týždňa  

2.hodina  

-keďže bude Veľká noc, pripravila som pre vás pracovné listy, z ktorých sa naučíte pár slovíčok 

a zopakujete vedomosti z minulého roka 

- vypracovane cvičenie k textu odfoťte a pošlite na môj mail kubrickam@gmail.com 

- Easter 
Read the text, find out unknown words in dictionaries and translate the text! 
 

Easter is celebrated each spring. With Easter comes the start of spring, after long winter. On 
this holiday, we remember the Resurrection of Jesus Christ. Many people go to church on 
Easter Sunday. 
Children dye Easter eggs and have Easter egg hunts (a game children play at Easter where 
they try to find hidden eggs). The night before Easter Sunday, children set out their Easter 
baskets. They hope the Easter bunny will fill them with jellybeans, candy, and toys. Slovak 
girls and women paint eggs and give them to boys and men on Easter Monday. Slovak boys 
and men make plaited willow rods and on Easter Monday, 
they gently hit the girls and women for good luck and beauty. They also pour water on girls 
and women. 
The egg is a symbol of new life in this new season. The easter eggs are the most popular 
decorations. Nowadays chocolate eggs are very popular. The first chocolate eggs were made 
in France and Germany. 
 
MATCH! Spoj! 

1. Easter   A) a game children play at Easter where they try to find hidden eggs 
2. remember   B) to colour something 
3. Resurrection  C) the day Easter is celebrated 
4. Jesus Christ  D) coloured eggs 
5. Easter Sunday  E) considered by Christians to be the Son of God 
6. dye    F) when Jesus returned to life after he died and was buried 
7. Easter eggs   G) to think about something from the past 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/?cc=sk&selLanguage=sk
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8. Easter egg hunt  H) a holiday celebrated in the spring 
1. H 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. ____ 6. ____ 7. _____ 8. _____ 

3.hodina Student´s  Book 

-str.52 – Culture – The Big Apple – prečítať si text o New Yorku a vypísať neznáme slovíčka 

4.hodina Student´s  Book 

-str.52 – Culture – The Big Apple – cv.2, 3a,b – odpovedajte celými vetami podľa informácií v texte 

 

 

(skupina pani učiteľky Mgr. Antalovej) 

 Žiaci si prečítajú text na strane 53 English across the curricilum . History: the plaque.  

 Žiaci si najskôr vypočujú nahrávku , kto nemá prístup k internetu tak si len prečíta text a 

vypracujú si cvičenie číslo 1a 2 do zošita. Samozrejme slovná zásoba sa nachádza vzadu v 

pracovnom zošite .  Následne si spravia aj cvičenie číslo 3 a zopakujú si celú slovnú zásobu zo 

4-tej lekcie .  

 V prílohe posielam zhrnutie alebo respektive opakovanie celej štvrtej lekcie 

 Domáce úlohy budem zadávať aj edupage , takže si to žiaci môžu pozrieť aj tam.  

 V priebehu tohoto týždňa posielame kľúče, teda vypracované správne odpovede ku 

pracovným zošitom.  

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

su to stránky priamo k učebnici kde žiaci nájdu aj video náhravky k člankom k učebnici 

 



6 

 

NEMECKÝ JAZYK 

 

Milí moji,  

 

ďakujem Vám pekne za spoluprácu v tomto zvláštnom období – tí, ktorí ste sa ešte so mnou 

nespojili prostredníctvom aplikácie ZOOM, môžete tak urobiť, stačí ma skontaktovať mejlom 

a pošlem vám link aj čas stretnutia – tam spolu pracujeme na zadaných úlohách. 

Užite si tieto chvíle najlepšie ako viete, objavte v sebe dosiaľ nepoznané vlohy, talent, 

schopnosti. Potlačte hnev a buďte k svojim blízkym milí, ústretoví, chápaví. Nehodnoťte tento 

čas ako zlý - nie je zlý, len je iný.  Ponúka nám nový pohľad na zaužívané zvyky a otvára nové 

možnosti.  Ukazuje nové cesty. Prajem Vám všetkým najmä zdravíčko a lásku. Ostatné bude  

Okrem toho, príjemnú Veľkú noc a krásnu jar!!!! 

        Vaša učka A.  
1. MODUL  2/ LEKTION 1   

Téma  WOHNEN – BÝVANIE   

Žiaci sa naďalej učia slovnú zásobu a gramatiku, ktorú som poskytla počas minulých týždňov. 

V utorok sa opäť spájame prostredníctvom aplikácie ZOOM, kde budeme spoločne pracovať na 

nasledujúcich zadaniach. Link Vám zašlem prostredníctvom našej skupiny, prípadne ma kontaktujte 

na novej mejlovej adrese  mikulova.annamarie@gmail.com  

 
1. Práca s učebnicou /cvičenia prosím vypracujte do zošitov/ 

 
S. 50/ 15  
Doplň do textu  vhodné  prídavné  mená.  
S. 50/16 
Koľko slov nájdeš? Napíš do zošita a dbaj na písanie veľkých písmen na začiatku podstatných 
mien v nemčine. 
50/17 
Napíš po slovensky 
50/18 
Čo patrí k sebe? Kde sa predmety nachádzajú? 
50/19 
Aké prídavné meno by si doplnik? 
51/ Aussprache budeme precvičovať online spolu. 
 

2. Prezentácia ppt/klikni na link  WOHNEN 
 
http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f28f7e58-177b-4870-b0ee-
e9460f29de5b?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing 
 
Tí, ktorí budete online na hodine ZOOM, budeme spolu pracovať s prezentáciou, ktorí 

nemôžete byť na hodine, prosím , preklikajte si prezentáciu, je poučná  

3. Pracovný zošit 

s. 31/8,    32/9,11

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f28f7e58-177b-4870-b0ee-e9460f29de5b?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing
http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f28f7e58-177b-4870-b0ee-e9460f29de5b?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing
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RUSKÝ JAZYK 

 

Práca s učebnicou RJ str. 34/ cvičenie 1 – čítanie a prepis textu písaným písmom do zošita. Pri 

prepise dbať na rozlišovanie malých a veľkých písmen, spájanie písmen (pozor na písmenko 

m, l)  
 

Str. 34 /cvičenie 3 Pokúste sa tvoriť krátke vety podľa  uvedeného vzoru.  

Образец =  vzor  

Вопрос = otázka:  - Петя, у тебя есть ручка? Peťo, máš pero? Použitá väzba - у тебя есть 

Ответ = odpoveď  - Да, есть. Áno, mám. – kladná odpoveď 

                                Нет, у меня нет ручки. Nie, nemám pero. – záporná odpoveď  

                               Použitá väzba - у меня /тебя/ него/ неё  нет  ручки. ( pričom podstatné  

                               meno dávame do tvaru genitívu) 

                               Tvorte krátke otázky a odpovedzte na ne.  

                              Použite slová: брат, сестра, учебник, тетрадь, мяч, пенал, фломастер. 

Hra – vyraďovačka. Vyčiarkni slovo, ktoré do príslušného radu nepatrí: 

а/ мама, папа, бабушка, пенал, дедушка, брат   

б/ учебник, ручка, карандаш, мел, блузка, резинка 

в/ кукла, кубики, машина, река, мяч, барабан 

г/ какао, масло, музей, хлеб, молоко, рыба 

 

Opakovanie slovnej zásoby  z minulého týždňa – lekcia 9 

Do zošitov si napísať časovanie slovesa žiť.  

Глагол – жить =  sloveso žiť → časovanie   

                        singulár                                                       plurál 

1. osoba – я живу  (ja živú)                                      мы живём ( my živjom) 

2. osoba – ты живёшь  (ty živjoš)                             вы живёте (vy živjote) 

3. osoba -  он/она/ живёт  (on, oná živjot)                они живут  (oni živút)            

Použitie vo vetách, v bežnej konverzácii. 

Где ты живёшь? Я живу в городе Топольчаны. 

А ты? Я живу в деревне Крушовце.  

Где живут твои родители ?  Они живут в Братиславе.  

 

Učebnica str. 37/ cvičenie  4 - ústne - Говорите, где вы живёте, где живут ваши друзья.  
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                                                             Hovorte, kde bývate vy, kde bývajú, žijú vaši priatelia.  

                  str. 36/ cvičenia 1, 2 – ústne – čítanie, hovorenie 

 

Riekanky (krátke básničky)  pre vás  

 

  Зайчик                                         Zajačik    

Раз, два, три, четыре, пять –        Raz, dva, tri, četýre, pjať - 

Вышел зайчик погулять.              Výšel zájčik paguľjáť.  

Вдруг охотник выбегает,             Vdrug achótnik vybegáet, 

Прямо в зайчика стеляет.            Prjáma v zájčika striľjáet. 

Пиф-паф ! Ой - ой - ой!                 Pif – paf! Oj –oj-oj! 

Убегает зайчик  мой!                     Ubegáet zájčik moj! 

 

Шесть котят                                Šesť mačiatok  

Шесть котят есть хотят.              Šesť kaťat jesť chaťat.                 

Дай им каши с молоком.             Daj im káši s malakóm, 

Пусть ласкают языком,               Pusť laskájut jizykóm, 

Потому, что кошки                      Patamú, što kóški 

Не едят из ложки.                         Ni jéďjat iz lóški. 

 

   Raz, dva, tri, štyri, päť -                        Šesť mačiatok chce jesť. 

   Vyšiel zajko na prechádzku.                  Daj im kašu s mliekom,  

   Zrazu vybieha poľovník,,                       nech lížu jazýčkom, 

   priamo do zajačika strieľa.                     pretože mačiatka 

   Pif – paf, oj – oj- oj !                              z lyžičky nejedia.                               

   Môj zajko uteká preč...                                                                   

 

 

Pracovný zošit Hravá ruština 5  –  Deti, skontrolujte si cvičenia z lekcie 9 str. 34 – 37. Ak 

niektoré nemáte vypracované, dokončite si ich. Kto je rýchly, môže začať s nácvikom 

písmena -  Ch, ch =  Х, х  a tvrdého znaku ъ  (na rozdiel od mäkkého znaku  má tento takú   

„ vlnovku“)  na str. 38. 

 

 

Prajem Vám všetkým príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu 

najbližších, veľa zdravíčka, pohody a slnečných dní.  

 

.
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BIOLÓGIA 

 

Ahojte srdiečka! 

 Tento týždeň sa budeme venovať opakovaniu. Posielam Vám dobrovoľný pracovný list, ktorý ak mi 

pošlete na johankafabova@gmail.com ohodnotím.  Samozrejme, ak máte nejaké nejasnosti, píšte. 

Správne odpovede pošlem o týždeň.  

1. Popíš jednotlivé časti srdca: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Čo je príčinou srdcového infarktu? 

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

3. Podčiarkni v každej vete správnu možnosť : 

V najvrchnejšej vrstve kože sa nachádza kožné farbivo   keratín / pigment. 

Vlasy, chlpy a nechty vyrastajú z pokožky / zamše / podkožného väziva. 

 Popáleniny ošetrujeme zohrievaním / chladením / znehybnením. 

 

4. Podčiarkni v každej vete správnu možnosť : 

     Vôľou môžeme ovládať svaly    hladké / priečne pruhované / srdcový. 

     Priečne pruhované svaly reagujú na podráždenie stiahnutím alebo natiahnutím / nečinnosťou. 

     Energiu na svoju činnosť získavajú svaly z bielkovín  / glykogénu.

mailto:johankafabova@gmail.com
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5. Vytvor správne dvojice : 

   1. Sval hlavy                                        a)  dvojhlavý sval ramena 

   2. Sval hrudníka                                  b) lichobežníkový sval 

   3. Sval ruky                                          c) štvorhlavý sval stehna 

   4. Sval nohy                                         d) mimické svaly 

   5. Sval chrbta                                      e) veľký prsný sval 

 

6. Medzi tekuté odpadové látky patrí: 

a) stolica, oxid uhličitý 
b)  moč, pot 
c) pot, oxid uhličitý 

 

7.  Močovú sústavu tvoria tieto orgány: 

a) obličky, močovody, moč. mechúr, moč. rúra 
b) obličky, moč, pot, koža, kloaka 
c) moč. mechúr, močovody, hrtan, moč 
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GEOGRAFIA 

 

Tento týždeň  sa budeme venovať opakovaniu. Posielam Vám pár cvičení na utvrdenie vašich 
vedomostí. Prajem pekný deň. 

1.Doplňte hlavné mestá štátov : 

Fínsko........................................ 

Holandsko................................. 

Nórsko...................................... 

Francúzsko................................ 

Anglicko.................................... 

Švédsko................................... 

Škótsko................................... 

Dánsko..................................... 

Belgicko.................................... 

Luxembursko............................. 

 

2. Zoraď nasledujúce pojmy v poradí: 

štát - hlavné mesto - pohorie - rieka - ďalšie meto 

Ardeny, Marseille, Francúzsko, Paríž, Seina 

3. Povedz, čo sú poldre a v ktorom štáte ich nájdeme: 

4. Ktorý oceán obmýva pobrežie západnej Európy? 

5. Doplň: 

a) Britské ostrovy od pevniny Európy oddeľuje ............................ prieliv. 

b) Nízke dane a preteky F1 sú známe v štáte ................................... . 

6. Koľko štátov tvorí BENELUX ? Vymenuj ich: 

7. Vytvor dvojice:  1. Brusel                   A. najväčší francúzsky prístav 
          2. Marseille              B. pútnické mesto 
          3. Lourdes (Lurdy)  C. Atómium 
            4. Monako                D. veľká cena F1 v uliciach mesta, nízke dane 
 

a) Dvojice: .............................................................................................. 
 

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

mailto:johankafabova@gmail.com
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DEJEPIS 

Vek rozumu – osvietenstvo – dejepis 7. C     streda                            8.4.2020         

18.storočie sa nazývalo aj osvietenským storočím . Temný stredovek sa skončil a namiesto 

toho prišla doba rozumu  alebo vek rozumu (čiže osvietená doba) 

Začali v Európe pokroky , hlavne vo vede a technike. Do popredia prichádzali vedci 

s rôznymi vynálezmi. VYNÁLEZY : parný stroj (v Anglicku). 

-zákon o zemskej príťažlivosti, nové druhy živočíchov, prvé vakcíny proti chorobám, objav 

prvého mikroskopu, vznik mikrobiológie. 

Hlavnými centrami vedeckého života : Londýn a Paríž. 

Prvá kniha Encyklopédie -vznikla v polovici 18.storočia, vo Francúzsku. Mala 25 000 

výtlačkov. 

Deizmus- hnutie, ktoré vzniklo vo Francúzsku,  tvrdili, že Boh stvoril svet, ale ďalej sa oň 

nestará. 

VOLTAIRE- bol deistom, spisovateľom  a franc. osvietenským filozofom. 

MONTESQUIEU- francúzsky filozof, chcel, aby ľudia mali rozumnú vládu a rozumné 

riadenie štátu. 

V 18.storočí vznikali botanické záhrady, arboréta, súkromné laboratóriá a herbáre v Európe. 

VZDELANIE : šírilo sa v školách, už nie latinským jazykom ako v stredoveku, ale národnými 

jazykmi(francúzština, nemčina, ruština  atď.) 

                                   Osvietenský absolutizmus 

- je neobmedzená vláda panovníka v krajine, ktorý však zavádza rôzne osvietenské reformy  

(napr. zákaz mučenia , zavedenie náboženskej slobody, zrušenie nevoľníctva). 

Osvietenský absolutizmus - bol hlavne v strednej a východnej Európe. 

PRUSKO (dnešné Nemecko) - vládol tu kráľ Fridrich II. 

RAKÚSKA  MONARCHIA- vládla panovníčka Maria Terézia a jej syn Jozef II. 

RUSKO -vládla tu cárovná Katarína II. Veľká.  

Ďalšie krajiny kde bol osvietenský absolutizmus: Špan., Portug.Švédsko, Dánsko 

Príprava referátov : práca na celý apríl , vyberte si nejakú osobnosť (kráľ, kráľovná, 

vynálezca, moreplavec...) v učebnici zo strán 49- 77 ! 

Urobíte na výkres  A 3 - o ňom (nej) referát . Potom mi to odovzdáte .  
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AKTIVITY NA HODINE  DEJEPISU                          7.C                      15.4.2020                                        

1. Mohli sa stretnúť :             Zakrúžkuj správne : 

Adolf Hitler a Krištof Kolumbus                                                      ANO -  NIE 

Jurij Gagarin a Leonardo da Vinci                                                   ANO - NIE 

Martin Luther  a Ignác z Loyoly                                                       ANO – NIE 

 Francisco Pizarro a Hernan Cortés                                                ANO – NIE 

 Voltaire a Montesquieu                                                                   ANO – NIE 

V.I. Lenin  a Henrich VIII.                                                              ANO – NIE 

M.R. Štefánik a Ľudovít XIV.                                                         ANO – NIE 

2. Zakrúžkuj jedno slovo, ktoré tam logicky nepatrí : 

zámorské objavy, moreplavci, Kolumbus, Indiáni, rímski gladiátori, Vacso da Gama, 

Bartolomeo Diaz, Fernao Magalhaes 

 

Leonardo da Vinci, Martin Luther, reformácia, renesancia, koncentračné tábory, humanizmus, 

Mikuláš Kopernik 

manufaktúry, tridsaťročná vojna, meštianstvo, vek rozumu, zámorský obchod, vedecké 

vynálezy, vylodenie v Normandii, absolutizmus 

 

tabak, cukrová trstina, bavlna, kukurica, zemiaky, vanilkový cukor, Koloseum, kakao, káva 

3. Uhádni prešmyčky , napíš to slovo a aj ho vysvetli , čo znamená : 

 

 XIV.               VÍT- ĽU- DO      :  

 

VIII.                CH- RI-HE-N    : 

 

SA -AC- I              TON-NE- W 
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FYZIKA 

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

a tuhnutie “, 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.  Pre žiakov 7.A je prezentácia zopakovaním a upevnením učiva !) 

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

str.43/ úlohy č.1, 2(pri riešení využi tabuľku nad úlohami), 3 

Skontroluj si ! 

Riešenia úloh z týždňa od 23.3. do 27.3. 2020 

str. 69 – úloha č.1 Zohriaty  vzduch nad  radiátorom, ktorý má menši hustotu, ako studený vzduch 

stúpa smerom nahor. Nastáva prúdenie vzduchu, ktoré má za následok roztočenie  špirály. 

Str. 81 –úloha č.1 Teplý vzduch z miestnosti  von prúdi hornou časťou okna preto ,lebo má menšiu 

hustotu, ako chladnejší vzduch  vonku, ktorý prúdi spodnou časťou okna do miestnosti. 

Str. 82 – úlohy č.5 

Objem horúceho 
čaju  / ml/ 
 

Teplota horúceho 
čaju /0C/ 

Objem studeného 
čaju  / ml/ 
 

Teplota horúceho 
čaju /0C/ 

Výsledná teplota 
čaju  po zmiešaní  
/0C/  

100 70 100 22 46 

200 60 200 20 40 

150 50 150 20 35 

 

Str. 82 – úlohy č.6  Teploty na obrázku v učebnici ,v smere od podlahy nahor : 190C, 200C, 220C 

P.S. Pekné veľkonočné sviatky !   
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CHÉMIA 

Úloha 1 Vytvoriť  powerpointovú prezentáciu na tému: 

a) Najväčšie požiare na Slovensku 

alebo  

b) Najväčšie požiare vo svete 

Prezentácia má mať aspoň 7 slidov bez úvodu a záveru, kto nemá powerpoint spracuje vo worde  

a pošle mi to na mail jlomazova@azet.sk . Prípadne kto nemá počítač vytvorí plagát 

o požiaroch. Každú prácu ohodnotím   

Úloha 2 Dokončiť úlohy, ktoré ste ešte nestihli a zopakovať si učivo 

Úloha navyše (dobrovoľná): Pozrieť na stránke školy Doplnkové štúdium chémia 

ONLINE HODINA cez zoom.us 7.4.2020 (hodina je dobrovoľná) 

7.A o 14:00 

7.B o 11:00 

7.C o 10:00 

 

INFORMATIKA 

(skupina p. učiteľky PaedDr. Balážiovej) 

Prezentácia v programe PowerPoint. Rozsah: 9 snímok Téma: Možnosti elektronickej komunikácie   

počas karantény. Poslať na email: lubica.balaziova@centrum.sk 

(skupina p. učiteľa Mgr. Zmeteka) 

ALGORITMUS 

Základné pojmy 

Problém - stav, v ktorom jestvuje rozdiel medzi tým, čo v danom momente máme a tým, čo 

chceme dosiahnuť 

Riešenie problému - odstraňovanie rozdielu medzi pôvodným stavom a tým, čo chceme 

dosiahnuť 

Algoritmus - postup, ktorým sa pri riešení problému riadime 

Program - zápis algoritmov v počítači. 

Pretože program je návod ako spracovávať určité informácie, musíme najskôr náš problém 

sformulovať ako problém spracovania informácií. To znamená, že najskôr musíme vytvoriť 

mailto:jlomazova@azet.sk
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určitý informačný model riešenia problému. Informačný model, ktorý sa nazýva úloha, 

musí obsahovať: 

1. popis informácií potrebných pre riešenie problému, t.j. popis vstupných podmienok,  
2. popis informácií, ktoré majú predstavovať riešenie úlohy, t.j. popis výstupných podmienok,  
3. vzťahy, ktorými sa dostaneme od vstupných k výstupným podmienkam.  

Okrem týchto základných požiadaviek musí úloha obsahovať rad ďalších upresnení 

(špecifikácií), napr. časové a organizačné podmienky alebo charakteristiku prostredia, v 

ktorom bude úloha riešená. 

 

TECHNIKA 

Tepelné a vodne zdroje v domácnosti. Hlavný uzáver vody, plynu, elektrickej energie. 

Napísať do poznámkového zošita.  

Pozrieť obrázok učebnica techniky, str.151 obr.7.9 

 

I v tejto dnešnej dobe, prajem všetkým žiakom, rodičom a triednym učiteľom, príjemné 

Veľkonočné sviatky a všetkým dobré zdravie. Praje učiteĺ Vozár Ladislav  

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

Interview s mojou obľúbenou speváčkou/spevákom/ skupinou. Predstavte si, 

že ste novinári veľmi obľúbeného časopisu pre mladých a Vašou úlohou je vytvoriť rozhovor 

s obľúbenou celebritou- spevákom, speváčkou alebo skupinou. 

Vytvorte 10 otázok, čo by ste sa chceli spýtať, čo by podľa Vás čitateľov zaujalo.  

Všetko, čo vytvoríte mi prosím pošlite na moju adresu: janka.chvojkova@azet.sk 

Držte sa a hlavne veľa zdravia Vám i Vaším rodinám. 

S pozdravom Vaša pani učiteľka Janka Chvojková. 

 

OBČIANSKA NÁUKA 
Prečítajte si Aké sú životné štýly v rodinách – strana 34-35 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Téma - dizajn, fantazijné návrhy úžitkového predmetu 
 
Formát - A4 poprípade A3, výkres 
 
Technika- ľubovoľná (napr.kresba, kolorovaná kresba, koláž) 
 
Navrhnúť akýkoľvek úžitkový predmet ( predmet, vec, ktorý používame každý deň) 
Prosím vás, použite svoju fantáziu a najprv si urobte viac návrhov a z tých si vyberte jeden.  
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Krásne Veľkonočné sviatky. 
 

 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

Keďže nechcem  žiakov zavaliť prehnaným množstvom teórie, preto v tomto čase odporúčam krátku 

modlitbu, ktorú sa modlili ľudia v 18. storočí pre odvrátenie moru. Žiaci sa môžu pripojiť k výzve otca 

biskupa Viliama Judáka a spoločne sa doma s rodinou pomodliť. 

 

 

 

 


