
Predmet :Matematika  

Vyučujúca : Mgr. B.Lukačiková 

Opakovanie na tento týždeň:  Priama a nepriama úmernosť. Mierka mapy. 

Na www.bezkriedy.sksú dva testy na túto tému. Je potrebné ich vypracovať, 
kliknúť na „vyhodnotiť celý  test“ . Ja si to na stránke bezkriedy skontrolujem. 

Úlohy , ktoré ste mi ešte neposlali   je potrebné , aby ste  vypracovali a poslali.  

    ONLINE hodina matematiky  7.D    utorok 2.6.2020 o 11 hod.   
7.C    utorok 2.6.2020 o 12 hod.   
 

                           ID 540 398 3598  ,   heslo: matematika 
 

Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. T.Vrábelová 

Ahojte siedmaci, 

V rámci koncoročného hodnotenia vyzývam všetkých, aby ste mi 
každý týždeň posielali na mail podľa pokynov prefotené úlohy, ktoré 

vždy v pondelok zadávam. 

Upozorňujem, že je to PODMIENKA ku koncoročnému hodnoteniu! 

 

Minulý týždeň ste si mali vypracovať testy v programe Alf, aby sme zistili čo 
sme sa naučili a získali, tak spätnú väzbu o našich vedomostiach. Kto si testy 
nestihol spraviť, má možnosť ešte stále tak urobiť na: 

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 

http://www.bezkriedy.sk/
https://programalf.com/olt/www/sk/teacher/task-results/default/550837


Domáce úlohy na tento týždeň: 

Domáca úloha č. 1: 

PROJECT – AMBITIONS, SUCCESSFUL PEOPLE 

- téma projektu je spojená s témou 5. lekcie – ambície, úspešní ľudia 
(článok o KiereKnightley a Sebastiánovi Vettelovi) 

- vyberiete si pre vás úspešného, ambiciózneho, slávneho človeka, niekoho 
koho obdivujete (herec/herečka, spevák/speváčka, športovec...) 
a napíšete o ňom. 

 

Kritéria projektu: 

- Projekt vypracujte na čistý papier alebo výkres formátu A3 (ako koláž, 
alebo plagát), poprípade prezentácia v power pointe – každý podľa 
možností.Fantázii sa medze nekladú (použite pastelky, fixky, farby...) 

- Projekt píšte v anglickom jazyku. Slovenčina nie je povolená!  

- Využívajte všetky vaše doteraz nadobudnuté poznatky, vedomosti 
a zručnosti z anglického jazyka.  

- Projekt píšete v rôznych časoch – prítomný (What do youusualy do in 
yourfreetime?), predprítomný (Haveyouever...?), budúci (What are 
yourplans...?) 

- Použite obrázky, fotky... 

- Projekt sa bude skladať z dvoch častí (musí minimálne obsahovať tieto 
dve časti):  

1. Krátke predstavenie osobnosti, ktorú ste si vybrali – 6- 8 viet, alebo vo 
forme vizitky, písané ako text alebo v bodoch.  

2. Interview so slávnou osobnosťou, ktorú ste si vybrali – predstavte si, 
že ste reportér a máte vytvoriť rozhovor so slávnou osobnosťou. Čo 
by ste sa opýtali? – vytvoríte 8-10 otázok a odpovedí (môžete si 
vymyslieť). 



Čo by ste sa mohli v rozhovore so slávnou osobnosťou pýtať: 

- lifeexperiences, hobbies, freetimeactivities, futureplans... 

DRŽÍM VÁM PALCE!!! 

Projekt mi posielajte do piatka 5.6.Do predmetu emailu napíšte, čo mi 
posielate, meno a triedu. ĎAKUJEM. 
 

Domáca úloha č. 2:Vypracujete krátky písomný prejav na tému: 

„International Children´sDay“ 

Vypracujte 10 viet k tejto téme. Môžete tvoriť vlastné myšlienky, alebo si vety 
doplň podľa nasledovných bodov (tvor pestré vety, v rôznych časoch, pripoj 
zaujímavé fakty z internetu): 

- Whatisthe „International Children´sDay“ about? 
- How do wecelebrateit? (How do youcelebrateit?) 
- Whatactivities / atractions  / competitions are typicalforthisday? 
- What are yourmemories of thisdayfromyourchildhood? (describethe 

most excitingexperience) 
- Are thereanyadvantagesforchildren in Slovakia on thisday? 

(freeentrance to someattractionslikeZOOs ...) 
- Whatwouldyou change aboutthisday? Howcouldchildrencelebrateit? 

Whatelsecouldbe done forthem? 

 
Písomný prejav mi posielajte na email do 7.6. Do predmetu emailu napíšte, čo 
mi posielate, meno a triedu. ĎAKUJEM. 
 

Ak niečo nebudete vedieť, alebo niečo budete potrebovať, neváhajte ma 
kontaktovať!  

Online hodina – štvrtok 4.6. o 12:30 

email: tanickavrabel@gmail.com 

 

 



Predmet :Občianska náuka 

Vyučujúca : Mgr. D. Jamborová 

Ahojte žiaci, 

na tento týždeň máte vypracovať prezentáciu o ministroch školstva od vzniku Slovenskej 
republiky. Prezentácia musí obsahovať minimálne 10 snímok. 

Prezentácie posielajte na mail: dominikajamborova11@gmail.com 

Pekný týždeň!  

 

Predmet : Biológia 

Vyučujúca : Mgr. J.Fabová 

Ahojte srdiečka!  

K vášmu sviatku vám želám veľa zdravíčka, lásky a rodinnej pohody  ! 

Na tento týždeň som vám nachystala zopár zaujímavostí zo sveta  ľudského tela.   

Vaša úloha: 

1. Napíšte mi, ktorá téma z biológie vás najviac zaujala. 
2. Čo vám na hodine chýbalo, prípadne chceli by ste sa dozvedieť.  

(Odpovede mi prosím pošlite na mail johankafabova@gmail.com .) 

 

 v pľúcach je niekoľko sto miliónov pľúcnych komôrok, ktorých súhrnná plocha po 
„vyžehlení“ by bola 80 – 100 m2? 

 ruka s palcom postaveným oproti ostatným prstom je dokonalým nástrojom, 
pričom na jej úchopovej schopnosti sa zúčastňuje presne 22 kostičiek? 

 dvanástnik má v skutočnosti 25 cm, jeho názov súvisí s jeho dĺžkou v prstoch? 
 za 1 ľudský život prejde tráviacou rúrou 50 ton potravy a 500 hektolitrov 

tekutín?                                                                                       

                                                                                                         

 

 cesta potravy od úst po konečník trvá asi 12 hodín? 
 tráviaca rúra od úst po konečník meria „zhruba“ tých 8 – 10 

metrov? (veď iba samotné tenké črevo má 4 metre) 
 

mailto:dominikajamborova11@gmail.com
mailto:johankafabova@gmail.com


 každý deň pretečie obličkami asi 500 – 1000 litrov krvi a vytvorí sa 100 litrov 
prvotného moču, 99% množstva sa však z neho opätovne vstrebe do krvi, výsledný 
moč má teda objem iba 1,5 litrov denne? 

 miecha dospelého človeka má dĺžku 45 cm? 
 

 

 

 

 

 

 

 podžalúdková žľaza – pankreas – vyprodukuje denne až 1 liter pankreatickej        
šťavy, čo je niekoľko-krát viac ako jej vlastná hmotnosť? 

 krv prúdi v tele po svojich vlastných „cestách“- cievach, ktorých celková dĺžka je 
približne 100 000 km? 

 vo vnútornom uchu, v kostenom slimákovi, sa nachádza 17 000 sluchových buniek, 
ktoré chvenie zvukových vĺn menia na nervové impulzy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 červené krvinky sú také malé, že 150 z nich uložených v rade za 
sebou meria iba 1 mm, ale je ich v našom tele tak veľa, že 
poukladané v rade za sebou by obvinuli zemeguľu okolo rovníka 
4 – krát?                        

 

 priemer oka je asi 25 mm a hmotnosť 7gramov, 
svetlocitlivých buniek – čapíkov – je v ňom okolo 7 
miliónov („fungujú“ pre farebné videnie), tyčiniek 
(umožňujú čierno-biely obraz) je oveľa viac – až 
120 miliónov? 

 



Predmet :Dejepis  

Vyučujúca : Mgr.A.Rybanská  

Jozef   II. - reformátor na tróne                                             2. jún  2020 

(str. 93-95) 

Po smrti svojej matky Márie Terézie, nastúpil na trón jej najstarší syn : 

Jozef  II.  Vládol iba desať rokov (od 1780 - 1790). Ale za ten krátky čas stihol 
urobiť veľa reforiem. Čiže pokračoval v reformách , preto ho voláme 
reformátor. 

Jeho najznámejšie reformy  v Habsburskej ríši : 

A, zaviedol Tolerančný patent (1781) - evanjelici, pravoslávni a kalvíni získali 
rovnoprávne postavenie v ríši ako katolíci. Mohli si stavať kostoly a slúžiť 
omše. Aj Židia v ríši získali lepšie spoločenské postavenie . 

B, Patent o zrušení nevoľníctva (1785) - umožnil poddaným , aby sa slobodne 
sťahovali , sobášili, dávali deti na štúdium a remeslo. Predtým museli mať 
súhlas svojho zemepána. 

Slovo patent = listina (slovíčko  na str. 95 !) 

C, celú habsburskú ríšu rozdelil na 10 dištriktov (čiže krajov). 

D, urobil prvé sčítanie obyvateľstva v ríši a dal  očíslovať domy 

E, zaviedol úradný jazyk nemčinu  a vybudoval centralizovanú štátnu 
správu (úradníkov a políciu). 

JOZEF  II.  

Ako šesťročný vedel písať a čítať vo viacerých jazykoch. Dostal dôkladné 
vzdelanie, učili ho významní vzdelanci. Nedal sa korunovať za českého , ani 
za uhorského kráľa - preto ho šľachta posmešne volala „ klobúkový“ kráľ. 

Prvá manželka - Izabela Parmská mu zomrela po svadbe, potom sa oženil 
2x ,  s Máriou Bavorskou. 

Jozef  II. zomrel v roku 1790 na tuberkulózu (vo veku 48 rokov).  Po jeho 
smrti nastúpil na trón jeho mladší brat Leopold II. 



  

Predmet : Slovenský jazyk a literatúra 

Vyučujúca: Mgr.A.Rybanská 

Gramatika  -                Opakujeme  učivo 7.ročníka         1.jún a 3.jún2020 

Žiaci si urobia cvičenia : z učebnice  slovenského jazyka : 

Str. 81/ 5 

Str. 81/ 6 

Str. 83/ 17 

Str. 83/ 19 

Str. 85/ 29 

Literatúra -                                                                           2.jún 2020 

 

                                              D R Á M A 

                              (dramatické dielo) 

Dráma sa delí na : 

1. divadlo 

2. film 

3.televízna hra 

4. rozhlasová hra 

 

Dramatické žánre :  

1. tragédia : boj jednotlivca s nepriateľom, v ktorom vždy zahynie.(Tragédie 

    vznikali v starovekom Grécku a starovekom Ríme). 

    Kompozícia tragédie : úvod - zauzlenie deja - kríza- náhly obrat deja -  



                                        vyvrcholenie 

2. komédia (veselohra) : jej cieľom je vyvolať  smiech u divákov 

3. činohra : čerpá námet zo súčasného života spoločnosti, nemá tragické  

                    zakončenie 

 

Tragédia, komédia aj činohra má vonkajšie členenie : výstupy, obrazy a 

jednotlivé  dejstvá  hercov. 

 

Literatúra -                           Projekt                        4.jún- 5.jún 2020                          

 

 

Milí žiaci !!   Je povinné vypracovať z literatúry jeden projekt (môže to byť 
plagát  a odfotíte mi ho a pošlete na mail , môže to byť vo Worde napísaná 
jedna strana alebo to môže byť aj prezentácia).Vyberte si to najlepšie, čo 
vám bude vyhovovať. 

Téma :  Môj obľúbený literárny hrdina  ! 

 

 

Čiže si vyberiete nejakú obľúbenú knižku , ktorú ste nedávno prečítali a z nej 
opíšete hlavného literárneho hrdinu. Opíšete ho(musí to byť minimálne 15 viet ), 
plus nákres tej literárnej  postavy. 

(Už sme také niečo robili aj v minulosti na literatúre, tak dúfam, že vám to 
nebude robiť problémy..teším sa na vaše práce) . 

Toto je tiež jedna z podmienok, ktorú musíte splniť,  pri záverečnom 
hodnotení zo SJL  ! 

 

ĎAKUJEM ! 



Predmet : Ruský jazyk    

Vyučujúca:  Mgr. Miriam Sedláčeková 
Ahojte!  
 
Ďakujem všetkým, ktorí mi tento týždeň poslali svoj projekt  Škola aj prepis textu Bojnice. 
Ostatných prosím, aby tak urobili čo najskôr. Všetko mi posielajte aj naďalej mailomna 
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 
4. Prepis textu Bojnice PZ s. 33 
5. Vypracované cvičenia z pracovného zošita s. 41 – 42 

 
Pozor! Prepis musí byť napísaný čitateľne písanou azbukou v zošite RJ. 
 
Vyššie uvedené zadania budú tvoriť Vaše portfólio z RJ. 

 Úloha na tento týždeň:  

Opäť pripájam text na prepis, pretože mi ho mnohí z Vás ešte neposlali.   

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! 

Z PZ Hravá ruština vypracujte cvičenia na str. 41 – 42 . →  Ostáva v platnosti, pre žiakov, 
ktorí tieto cvičenia minulý týždeň neurobili a neodoslali.  

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) 
 
Vypracujte pracovný list zameraný na opakovanie učiva a pošlite mi ho mailom na adresu: 
sedmiriam6.a@gmail.com .  
 
RJ 7Pracovný list    (Opakovanie učiva) 

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com
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1. V každom riadku prečiarkni jedno slovo, ktoré do danej skupiny nepatrí. 
а/ кoт,  утка,  лoдка,  сoбака,  слoн,  рак  
б / кубики,  барабан,  кукла,  гoрoд  
в / кoмната,  oкнo,  лампа,  диван,  яблoкo 
г/ Брезнo,  Бoйнице,  Нитра,  Мoсква, Звoлен 
д / учебник, пенал, блузка, дoска,  резинка,  карандаш 
 

2. Vyber a doplň do viet správne  slová: двoрцoв, стoлица, Мoскве, писали, сoбoры. 
 
Мoсква - .............................................. Рoссии. Oна на реке ................................. .  
В газете .......................................... o Мoскoвскoм цирке. В центре стoлицы 
.......................................... . В Кремле мнoгo .................................... .  
 

3. Usporiadaj slová a vety napíš so správnym slovosledom písanou azbukou. 
 

a/ стoлица, Братислава, Слoвакии   
 

        .......................................................................................................................................... 
б/ реке, Oна, Дунае, на  
 
............................................................................................................................................. 
в/  мнoгo, гoрoде, В, магазинoв 
 
............................................................................................................................................. 
 
4. Prelož vety. 
У дедушки нoвая машина. ............................................................................................... 
Как тебя зoвут? .................................................................................................................. 
Адам и Петя хoрoшие друзья. .......................................................................................... 
Hина была с мамoй в зooпарке. ........................................................................................ 
 
5. Zakrúžkuj ku každej vete správnu možnosť.  

На катке мальчики играют в.......... 
a/ кубики      б / хoккей      в /  футбoлг / мяч 
Сегoдня oчень хoлoднo, а у меня нет.......... 
a/ книги     б / мухи      в / шапкиг / куклы 
Пoсле oбеда я иду в ........... за пoкупками. 
a/ катoк  б / замoк     в / шкoлаг /магазин 
 

6. Priraď správne. (K písmenu dopíš číslo so správnym prekladom slova.) 
 

           a/ пчела  ....................      1. klzisko 
б / шoкoлад .................    2. mesto  
в/катoк ......................    3. čokoláda 
г / гoрoд .....................      4. včela                      Príjemný týždeňٝ 



 
Predmet : Fyzika  

Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Milé „moje“ deti,  

 v nasledujúcich júnových týždňoch si budete opakovať ,precvičovať a upevňovať  tie vedomosti 
z fyziky,  ktoré  ste nadobudli  počas celého školského roku 2019/2020, a to prostredníctvom testov, 
ktoré budú pre vás uverejnené  na portáli ALF.  Pri riešení úloh môžete použiť poznámky zo zošita, 
učebnicu fyziky, internet . Testy môžete spustiť opakovane, aby ste si lepšie zapamätali správne 
riešenia úloh!  

Tento spôsob precvičovania učiva fyziky 7. ročníka je DOBROVOĽNÝ (nebudem 
riešenia úloh  hodnotiť!!!) Mal  by byť pre vás formou zábavy, ktorá vám prinesie 
úžitok a dobrý pocit z vykonanej práce !!!. 

 Tento týždeň na portáli ALF je  pre žiakov  7.A, 7.B, 7.C,7.D  test na precvičenie a  upevnenie učiva 
o teple pod názvom „OPAKOVANIE“. 

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

→  meno žiaka (bez hesla) 

!!! UPOZORNENIE !!!  

Niektorí z vás, ktorí si doposiaľ vzorne plnili povinnosti  počas pobytu doma (písali si 
poznámky do zošita, poslali mi zdravý jednodňový jedálny lístok , prezentáciu /projekt  
z meteorológie , fotografie meteorologických pomôcok), si môžu vydýchnuť a tešiť sa na 
letné prázdniny !!! 

 

Ale sú aj takí, ktorí ma zatiaľ nepresvedčili o svojej usilovnosti a pracovitosti! 

Títo žiaci majú ešte stále možnosť ovplyvniť koncoročné hodnotenie ich práce v predmete fyzika. 
Môžu naďalej svoje riešenia úloh, vypracovanú prezentáciu /projekt alebo vyrobené meteorologické 
pomôcky  zdokumentovať  a poslať  na môj email: zlatapavlovicova@gmail.com    

Vybrať si môžete akékoľvek úlohy z fyziky z predchádzajúcich období samoštúdia  
od 16.3.2020!!! 

P.S. Všetko najlepšie k Vášmu sviatku – Dňu detí !!! 
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Predmet : Chémia  

Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Jedinou úlohou  v tomto týždni pre tých z vás, ktorí ešte tak neurobili, 
zostáva  vybrať si jeden z dvoch pokusov, zdokumentovať a poslať na môj email: 
zlatapavlovicova@gmail.com 
 
Pokus č.1 – Soľná záhrada 
Pomôcky: tanier alebo miska, teplá voda, kuchynská soľ, ocot, niekoľko umytých 
pórovitých kameňov  
Postup: 1.  Vložte kamene do misky  
         2. V teplej vode rozpustite väčšie množstvo soli – nasýtený roztok 
         3. Do roztoku pridajte lyžičku octu 
         4. Vlejte roztok do misky na kamene 
         5. Nechajte vodu niekoľko dní odpariť a vzniknuté kryštáliky soli  
            na kameňoch zdokumentujte fotografiou, ktorú mi pošlite. 
 
Pokus č.2 – Lepidlo zo zemiakov 
Pomôcky: dva väčšie zemiaky, nádoba s vodou, plátno (veľkosti ½ utierky)alebo hustá 
gáza, strúhadlo na zeleninu 
Postup: 1.  Ošúpte a nastrúhajte zemiaky 
         2. Nastrúhané zemiaky vložte do stredu plátna, utvorte miešok 
         3. Miešok s nastrúhanými zemiakmi ponorte niekoľko krát do vody  
            a potom vyžmýkajte 
         4. Opakujte tak dlho, až sa voda stane kalnou a nepriehľadnou 
         5. Po chvíli zbadáte bielu škrobovú vrstvu usádzajúcu sa na dne 
         6. Zmiešajte vzniknutý škrob s troškou studenej vody 
         7. Postupne vlejte zmes do horúcej vody a pritom miešajte, kým  sa zo zmesi 
            nestane hustá hmota – lepidlo(vyskúšajte či lepí) - zdokumentujte  
                       fotografiou, ktorú mi pošlite. 

Pripomínam vám, že medzi základné kritériá hodnotenia vašej 
práce doma z chémie patrí: 

 Vypracovanie prezentácie „Najväčšie požiare sveta a na Slovensku“ 
 Vypracovanie aspoň dvoch testov na portáli ALF alebo foto dokumenty 

vypracovaných úloh v pracovnom zošite „Hravá chémia“ 
 Foto – dokumentácia 2 pokusov (jeden z nich je model hasiaceho prístroja 

a druhý si vyberáte z vyššie uvedených pokusov) 

Ak ste niektorú z týchto úloh doposiaľ neurobili, ešte stále máte možnosť  a čas si úlohu 
dorobiť a poslať mi !!!   

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com


Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. M. Kubrická 

-ZOOM utorok 1.6.2020 o 12:30 (v prípade zmeny dám vedieť na váš mail) 
ID 207-217-1697  Heslo 945239 

-súčasťou vášho portfólia by mal byť aj vypracovaný projekt, ktorý vám dávam na tento týždeň. Je na 
vás akou formou ho vypracujete (word s obrázkami, powerpoint, výkres, ktorý odfotíte a pošlete). 
Používajte gramatiku a slovnú zásobu, ktorú viete a hlavne nekopírujte, nekomplikujte si to... 
 
PROJECT – A FAMOUS PERSON  
 
-Student´s Book str.67/ 1b) – pomôžte si otázkami.  
 
-vyberte si známu osobnosť( spisovateľa, herca, politika, speváka....), najlepšie z minulosti, ktorá už 
nežije (alebo aspoň nejakú staršiu) a napíšte o nej v minulom čase. Ak si vyberiete zo súčasnosti, 
nezabudnite rozlišovať prítomný a minulý čas. Má to byť osobnosť, ktorá niečo dokázala, niečo 
dosiahla, bola známa v zahraničí, niekomu pomáhala, urobila niečo pre krajinu..... 
Pomôžu vám otázky z učebnice, informácie nájdete na internete ale upravte ich, zjednodušte, 
NEKOPÍRUJTE !!!!!Napíšte prečo ste si vybrali práve túto osobnosť. 
 
Všetko posielajte na mail : kubrickam gmail.com 
Ak máte nejaké otázky, čokoľvek sa chcete spýtať, prekonzultovať ohľadom projektu, neváhajte mi 
napísať. Keby niekomu nešli preposlať vypracované úlohy, môžeme sa dohodnúť na inom spôsobe 
odovzdania.  
Všetkým prajem krásny Deň detí, užite si ho, nech ste hlavne zdraví a usmiati   
Pekný týždeň   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet: Nemecký jazyk 
 
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Milí moji,  
pripravila som Vám opäť materiály, aby ste si zopakovali niečo z toho, čo sme sa tento rok naučili. 
Viem, že sa Vám nechce učiť, ale aspoň si pozrite videá a pokúste sa im porozumieť. Posielam Vám 
aj pracovný list, ktorý si vypracujte a kratučký text, ktorý si treba prečítať. Vypracované 
zadania mi neposielajte. Poprosím iba spätne poslať materiály z minulých týždňov.  
       Krásny týždeň , Annamarie Mikulová. 
 
Modul  2/ Lekcia 2  EinBesuch – NÁVŠTEVA 
 

1. Opakujte si slovnú zásobu a materiály  k témam: 
a. Rodina  
b. Kontakty 
c. Bývanie 
d. Nápoje 

 
2. Opakujte si z gramatiky: 

a. Členy podstatných mien, 
b. Časovanie slovies – pomocných (haben, sein), pravidelných (lernen, kaufen, ...) 

a slovesa möchten, 
c. W- otázky, 
d. Čísla, 
e. Zápor,... a všetko, čo máte v zošite. 

3. Čítanie s porozumením: 
V učebnici na strane 75 cv.4 . Nemusíte rozumieť všetkým slovám, ale verím, že tí najlepší 
dokážu krásne odpovedať na tieto otázky  

 
1. Wie alt ist Elena? 
2. Spricht Elena nurDeutsch? 
3. WoherkommtdieMutter von Elena? 
4. Wohnt Elena in einemHaus? 
5. Hat Elena einenGarten? 

 
4. Pozrite si videá a prezentácie: 

https://www.youtube.com/watch?v=tD8g3Ci6ZH8 - rodina 
https://www.youtube.com/watch?v=jIUuaOMr1NA  - bývanie 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tD8g3Ci6ZH8
https://www.youtube.com/watch?v=jIUuaOMr1NA


 

Unddu, Jana? 

Mö_________ duetwas ____________? 

 
5. Pracovný list: 

 
 

Guten ________, FrauStein. 

Wie _____ es ___________?         
            
            
            
    

 

 

 

 

Mirgeht es ________________  . 

Geht es  dir ________________  ? 

Mirgeht es _____________________ :-I. 

 

 

 

Waspasstzusammen? 

1. GutenTag, Herr Klein.   a/ Sieistsehrklein, aberpraktisch. 

2. Woist Peter?    b/ Mirgeht es sehrgut.   

3. Wiegeht es Ihnen?    c/ ErmachtdieHausaufgaben. 

4. WieistdasWohnzimmer?   d/ Nein, dasistkeinSchrank, sonderneinRegal. 

5. WieistdieKüche?    e/ GutenTag. 

6. IstdaseinSchrank?    f/ Ich möchteeineTasseKaffee. 

7. WasmöchtenSietrinken?   g/ Es istsehrgroβundgemütlich. 

1 2 3 4 5 6 7 
       
           

Hallo, Klara, wie _______ es _______? 

Danke, mir _________ es 
___________. 



 
Predmet : Geografia 

Vyučujúca : Mgr. E.Maková 

Vypracovaný list mi posielajte na   môj mail. eva.makova @ gmail.com 

 JV Európy - opakovanie 

1.Najvyššie pohorie a vrch Slovinska ....................................... 

 2. Známa slovinská elektronika je : 

a) Zanussi             b) Gorenje             c) Moulinex 

 

3. Napíš k štátu hlavné mesto a naopak: 

a) Podgorica 

b) Grécko 

c) Tirana 

d) Rumunsko 

e) Sarajevo 

f) Skopje 

4. Ktoré z týchto jazier sa nachádza na území Macedónska? 

a) Bledské             b) Skadarské                c) Ochridské 

5. Zisti, či sú dané tvrdenia pravdivé alebo nepravdivé. 

a) Macedónsko je prímorský štát. 

b) Pobrežie Albánska obmýva Jadranské more. 

c) Od Srbska sa oddelilo Kosovo, kde žijú predovšetkým Slováci. 

d) V bulharskom meste Konstanca je námorný prístav. 

e) Slovinsko nie je členom Európskej únie. 

f) V Sarajeve bol spáchaný atentát na následníka britského trónu 

6. Z poprehadzovaných písmen vytvor správne geografické názvy: 

a) VODINAVOJ 



b) RIMABOR 

c) BRŠOVA 

d) NARVA  

e) SAGBUR 

7. Uveď dve nížiny juhovýchodnej Európy. 

 

8. Pestovanie ktorej kvetiny je typické pre Bulharsko? 

a) ruže             b) tulipány                  c) narcisy 

 

9. Uveď 4 pohoria juhovýchodnej Európy. 

 

10. Chorvátsko - a, prístavy/4/ 

 

 b,ostrovy/4/ 

 

 c, národné parky /2/    

 

11. Čo označujú uvedené pojmy? 

a) Karavanky, Kras, Dináre - ............................... 
b) Dunaj, Sáva, Dráva - ......................................... 
c) Bledské, Skadarské, Ochridské - .......................... 
d) Maribor, Split, Rijeka - .................................... 

12. Doplň správne názvy geografických pojmov: 

a) Plitvické ............... 
b) Jadranské ............. 
c) Julské ................. 

13.  Rozhodni o pravdivosti nasledujúcich tvrdení :áno – nie 

a) V poľnohospodárstve Slovinska prevláda živočíšna výroba. ........ 
b) Krk a Cres sú chorvátske rieky. ........ 
c) Srbsko má veľké zásoby palív. ....... 
d) Bosna a Hercegovina je hornatý štát. ....... 
e) Macedónsko patrí medzi najbohatšie štáty Európy. .......... 

 



 

Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. Z. Antalová 

 

Milý žiaci, tento týždeň sa zameriame na opakovanie už prebratých lekcií, časov 
a gramatiky. Nebude toho veľa, pretože Vám chcem zadať projekt, ktorý bude 
súčasťou koncoročného hodnotenia. Na vypracovanie máte 2 týždne, to je do 
12.6.2020. 

Zároveň vás veľmi prosím o trpezlivosť s opravovaním, dala som vám toho 
viacej  a nestíham opravovať, nakoľko každému sa snažím opraviť ručne každú 
chybu aj s popisom. Ďakujem.  

 Projekt, ktorý mi vypracujete bude na tému: My favourite country/ Moja 
obľúbená krajina. Chcem aby ste vybrali krajinu, napíšete mi prečo ste si 
danú krajinu vybrali, prečo ju máte radi. Nakreslite si alebo stiahnete 
mapu tejto krajiny a napíšete mi pri mapu nejaké zaujímavé miesta 
,pamiatky ktoré sú zaujímavé podľa vás. Poprosím rozsah 100-120 slov. 
Píšte prosím vás vlastnými vetami, nebudem akceptovať okopírované 
vety cez internet. Môžete si samozrejme akúkoľvek krajinu. Aj 
Slovensko. Ďakujem . !!!!!Projekt bude súčasťou koncoročného 
hodnotenia!!!!!! 
 
Opakovanie učiva je na ďalšej strane !!!! 
 
Ďakujem Vám a prajem pekný týždeň.  
                                                                           Antalová Zuzana 

Predmet : Technická výchova 

Vyučujúci : Mgr.G.Sitkey 

Stručný zápis do zošita 

Finančné inštitúcie –  

Na čo slúžia banky, sporiteľne, základná úloha bánk 
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