
Predmet :Matematika  

Vyučujúca : Mgr.B.Lukačiková 

Nová téma: Percentá a grafy. Prezentáciu s výkladom nového učiva  a pracovný 
list na precvičenie učiva  nájdete na www.bezkriedy.sk  . Okrem toho do zošita 
vyriešte príklady zo zbierky úloh z matematiky pre 7. ročník: str. 38/5 a str. 
39/8,9   Ak  sa niekto potrebuje niečo opýtať,  napíšte mi na mail 
blukacikova@centrum.sk    rada vám odpoviem. Vypracovaný pracovný list  
a príklady zo zbierky 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 
 ONLINE hodina matematiky   utorok 12. 5.2020 o 11 hodine na ZOOM 
ID 540 398 3598  ,  bez hesla. 

 

Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. T.Vrábelová 

Ahojte žiaci, ďakujem za poslané úlohy z predošlých týždňov. Vidím, že vám to 
ide skvelo a pekne pracujete. Taktiež ma teší, že sa zapájate do online hodín. 
Veľmi si to cením. Aj naďalej platí, že mi úlohy môžete posielať na email vždy ku 
koncu daného týždňa. Všetky vypracované materiály si uchovávajte do 
budúcna. 

LEKCIA 5 EXPERIENCES 

5CMakingpeopleaware 

- učebnica s. 60/1 – čítanie s porozumením. Vypočujte a prečítajte si článok 
a odpovedzte na otázky. 

- s. 60/2 – pospájajte a vytvorte vety. 
- všetky počúvacie cvičenia k učebnici nájdete na webovej stránke: 

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

- s. 61/3 – nájdite informácie v texte. 

http://www.bezkriedy.sk/
mailto:blukacikova@centrum.sk
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=sk&selLanguage=sk


- s. 61/4a – slovná zásoba Rubbish– pospájajte obrázky so slovnými 
spojeniami. 4b – slovné spojenia si vypočujte a skontrolujte. 4c – 
odpovedzte na otázky. 

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

- S. 61/5 ab – vypočujte si nahrávku a odpovedzte na otázky.  
- cvičenia si vypracujte písomne do zošita. 
- precvičte si novú slovnú zásobu. 
- pracovný zošit tento týždeň nerobíme 

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

ONLINE HODINA bude vo štvrtok 14.5. o 12:30.  

email: tanickavrabel@gmail.co 

 

Predmet :Občianska náuka 

Vyučujúca : Mgr. D. Jamborová 

Multikulturalizmus je témou, ktorá sa kvôli čoraz väčšej globalizácií sveta dnes už dotýka 
snáď každého jedného človeka na zemi. Multikulturalizmus je ideológia presadzujúca, aby 
spoločnosť pozostávala z rozličných kultúr, národov, etník a rás, z ktorých každá má mať 
v rámci spoločnosti rovnaké postavenie a práva. Podstatou multikulturalizmu je teda 
predovšetkým tolerancia.  

Úloha 1 

Tolerancia je základným princípom spolužitia. Nasledujúca aktivita bude zameraná práve na 
mieru tolerancie. Predstavte si nasledujúcu situáciu: 

Cestujete vlakom z Bratislavy do Paríža. Máte dopredu kúpenú miestenku v kupé. Kupé je 
možné obsadiť štyrmi osobami.  

Potencionálny spolucestujúci: 

- Moslimská rodina, cestujúca na dovolenku 
- Mladý študent z Brazílie 
- Srbský vojak 
- 70 ročná žena žijúca z minimálneho dôchodku 
- Príslušník skupiny Skinhead 
- Podgurážený starší pán, ktorý každému nadáva 
- Mladá Filipínčanka s malým dieťaťom 
- Mladík  počúvajúci hlasnú hudbu 

mailto:tanickavrabel@gmail.co


- Matka s plačúcim dieťaťom 
- Rumunský imigrant 

Zo zoznamu vyberte: 

A. Tri osoby, s ktorými by ste radi cestovali v kupé a prečo? 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

B. Tri osoby, s ktorými by ste vôbec nechceli cestovať a prečo? 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

Úloha 2 

Zistite, aké národnostné menšiny a etnické skupiny žijú na území Slovenska. 

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

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

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

Vypracovanie prosím zaslať na mail: dominikajamborova11@gmail.com 

 

Predmet : Biológia 

Vyučujúca : Mgr. J.Fabová 

ZRAKOVÝ ORGÁN 

Oko sa nachádza v dutine – očnica. 

Očná guľa má 3 vrstvy: 

1. Vonkajšia (väzivová): priehľadná rohovka a nepriehľadné bielko 
2. Stredná: cievovka (výživa oka), vpredu vráskavcové teleso (mení tvar šošovky),    

       šošovka, dúhovka (farba oka) a v nej je otvor zrenica 
3. Vnútorná: sietnica, vnútro oka vypĺňa sklovec. 

Na sietnici sú svetlocitlivé bunky: tyčinky (rozlišujú svetlo a tmu) a čapíky (farba). Na 
sietnici sa nachádza aj slepá škvrna (nie sú tu tyčinky) a žltá škvrna (veľa čapíkov – 
najostrejšie videnie). 

Na sietnici vzniká zmenšený, prevrátený obraz videného predmetu. Skutočný obraz sa tvorí 
v mozgu. 



Ochrana oka: mihalnica a riasy – zachytávajú nečistoty, vnútornú stranu mihalnice 
pokrýva spojovka   

 viečka, slzy – chránia prednú časť oka pred vysychaním 

Poškodenia zraku 

1. krátkozrakosť – dobre vidí na krátku vzdialenosť, obraz sa premieta pred 
sietnicou, odstraňuje sa šošovkami rozptylkami 

2. ďalekozrakosť – dobre vidí do diaľky, obraz sa premieta za sietnicou, odstraňuje sa 
šošovkami spojkami 

Normálne videnie umožňujú okuliare a kontaktné šošovky. Každé oko vníma predmety 
z iného uhla, takže vidíme priestorovo. 

Zopakujme si ! 

1. Súčasťou zmyslových orgánov sú 
nervové bunky citlivé na podnety, 
ktoré nazývame: 

a) Reaktory 
b) Rébusy 
c) Reflexy 
d) Receptory 

2. Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí? 
 

a) Ucho-sluch 
b) Nos-chuť 
c) Koža-hmat 
d) Oko-zrak  

 
3. Na špičke jazyka sú uložené 

chuťové poháriky, ktoré 
rozoznávajú: 
 

a) Slanú chuť 
b) Sladkú chuť 
c) Horkú chuť 
d) Kyslú chuť 

 
4. Čuch veľmi úzko súvisí s ďalším 

zmyslom, a to je: 
 

a) Chuť 
b) Hmat 
c) Sluch 
d) Zrak 

 

 
5. Chuťové poháriky dokážu 

rozoznať: 
a) 4základné chute 
b) 2 základné chute 
c) 6 základných chutí 
d) 5 základných chutí 

 
6. Receptory čuchu sú uložené v: 

a) Ústnej dutine 
b) Nosovej dutine 
c) Na povrchu nosa 
d) Na povrchu jazyka 

 
7. Chuťové poháriky sú uložené: 

a) len na povrchu jazyka 
b) na povrchu jazyka, na 

podnebí a v hrdle 
c) len v ústach na podnebí 
d) na podnebí a v hrdle 

 

(správne odpovede mi pošlite na môj mail 
johankafabova@gmail.com ďakujem

mailto:johankafabova@gmail.com


Predmet :Informatika 

Vyučujúci :Mgr.T.Kovačik 

IT FITNESS TEST 2020 
Otestuj svoje IT zručnosti v najväčšom IT teste národa. 
https://itfitness.sk/sk/ 
 

Predmet :Dejepis  

Vyučujúca : Mgr.A.Rybanská  

Šírenie reformácie v Uhorsku                                  12.5.2020        (str. 84-85) 

Myšlienky reformácie sa v Uhorsku šírili ešte pred bitkou pri Moháči. Myšlienky Martina 
Luthera  šírili kňazi a učitelia . Poddaní (roľníci) museli prijať vierovyznanie svojho 
zemepána. Mešťania  a šľachta sa mohla slobodne rozhodnúť pre výber viery.(či budú katolíci 
alebo evanjelici). 

Slováci , Nemci - boli katolíci i evanjelici, kým Maďari boli prevažne kalvíni. Centrá 
reformácie na Slovensku  boli mestá : Bardejov, Levoča, Prešov, Žilina, Košice. 

Ako na toto šírenie reformácie reagovali katolíci? 

- založením  katolíckej univerzity v Trnave(1635) 

- v Trnave bolo sídlo arcibiskupa (Petra Pázmaňa) 

- Trnava dostala prívlastok „ malý Rím“ alebo „slovenský“ Rím(veľa kostolov) 

- jezuiti vyučovali na katolíckych školách aj na univerzite. 

- proces rekatolizácie : snaha vrátiť obyvateľstvo ku katolíckej viere 

Evanjelikom panovník nedovolil založiť univerzitu, mohli mať iba kolégium v Prešove 
(1667).  Kolégium znamená- vyššia stredná škola. 

Humanizmus a renesancia v Uhorsku : 

- humanizmus presadzoval myšlienky slobody človeka a rozvoj vied a školstva 

-renesancia sa prejavila najmä v staviteľstve (meštianske domy, radnice, kaštiele, kúrie). 

Renesančné kaštiele - v Levoči a v Bytči sú najznámejšie na Slovensku. 

!!! Stále posielať prezentácie na môj mail !!! Celý mesiac máj..Zatiaľ mi poslali len piati 
žiaci.  



Predmet : Slovenský jazyk a literatúra 

Vyučujúca: Mgr.A.Rybanská 

Vetný základ, jednočlenná veta a dvojčlenná veta-  SJL                                                                                                         
11.máj 2020                                                   

(str.70-71) 

 

Veta , ktorá má  gramatické jadro rozčlenené na  prísudok a  podmet (buď vyjadrený alebo 
nevyjadrený)  je dvojčlenná veta. Jadro dvojčlennej vety sa nazýva prisudzovací sklad. 

Napr. Mama varí.                                    Napr.  (On) Píše.   

                                   

Veta, ktorá nemá gramatické  jadro rozčlenené na prísudok a podmet  , je jednočlenná. 

Jadro(základ)  jednočlennej vety sa volá vetný základ. 

Napr.  Snežilo. 

           Zvečerieva sa. 

           Mrholí. 

 Cvičenie str.71/cvičenie 3 

Dvojčlenné vety                                                                 Jednočlenné vety 

 (On) sa učil.                                                                        Vyčasilo sa.           

(Ona ) varí.                                                                           Mrholí. 

(On ) sa smeje.                                                                     Hrmí. 

(Ona )sa bicykluje.                                                              Blýska sa. 

(Ona ) sa teší.                                                                      Svitá. 

(Ono) sa rozplakalo.                                                           Zvečerieva sa. 

                                                                                            Zmráka sa. 

                                                                                            Rozpršalo sa. 

Samostatná úloha- na str.71/cvičenie 4 

Do viet treba doplniť prísudok alebo vetný základ(požiť treba slová v zátvorke) 



 

Samostatná úloha – na str.87/cvičenie 41 

Vypísať len jednočlenné vety: také čo nemajú vôbec PODMET. 

(pomôcka : je ich 6, tých jednočlenných viet) 

                                              

Podmet, prísudok a vetný základ -                    SJL                    13.máj 2020 

 

Vypíš z viet podmet a prísudok: 

 

Ak je podmet nevyjadrený napíš nevyjadrený a daj osobu, ak je prísudok slovesno-menný( 
napíš 1s - m),  ak je slovesný( napíš 1 s). 

 

 

Vety: Podmet Prísudok 

Na nástupišti čakali netrpezliví novinári   

Upachtený vyšetrovateľ sa ponáhľal do nemocnice.    

On ich videl.   

Na nástupišti spadla klietka.    

Chorý sa dnes cíti lepšie.   

Pracovali sme veľmi dobre.   

Tento televízor je tvoj.   

Peter bol veľmi zvedavý.   

Líška sa po chvíli opäť začala prikrádať.    

Brat je výtvarný grafik.   

Poľný zajac sa začal pásť.   

Pavučiny sú v tráve.   

 

 

Jednočlenné a dvojčlenné vety -  SJL                                       15.máj 2020 
 

1.  Urči jednočlenné alebo dvojčlenné vety. 
Vonku sa začína brieždiť.                
Prídeš dnes  do kina?                      



          Snívam o hokejovom  zápase.         
Sníva sa mi o tebe.                           
Dnes je zatvorené.                            
Obchod je dnes zatvorený.               
Pichlo ma v nohe.                           
Prší.                                                  
Mrzne.                               
 

2. Ako nazývame základný člen v jednočlennej vete?  
 

3. Jednočlenné vety zmeň na dvojčlenné. 
Zajtra je nutné upratať byt.                       
V rádiu sa hovorilo o spevákoch.             
Prší.                                                          
Večer snežilo.                                             
 

     4.   Vypíš z viet prisudzovací sklad. 
            Traja začali čítať knihy. 
 

 
 
Žiaci neprišli na futbalový zápas. 
 
 

 
       5. Napíš vetu 

 
s holým podmetom:               
s rozvitým podmetom:           
s viacnásobným podmetom:  

Rozhlasová hra – literatúra                                              12.mája 2020 

(napísať do zošita) 

Rozhlasová hra je literárno-dramatický žáner. Rozhlasová hra je určená iba pre rozhlas. Delí 
sa na : 

A, pôvodná rozhlasová hra - od začiatku je napísaná iba pre rozhlas(napr. rozhlasová 
rozprávka pre najmenších) 

B, rozhlasová adaptácia - dielo, ktoré bolo dodatočne upravené pre rozhlas 

Základným prostriedkom v rozhlasovej hre je hovorené SLOVO (text). 



Nepoužíva sa tu zrakový princíp (rozhlas nemá obraz), preto je veľmi dôležitý zvuk 
a zvukové efekty. Zvukové efekty vytvárajú priestorovú ilúziu a sú súčasťou celkového 
umeleckého obrazu. 

 

!!!Prečítať si rozhlasovú hru na str. 140- 144 :  Jana Bodnárová – STAREC 
a POČÍTAČOVÝ  CHLAPEC 

Jana Bodnárová 

(nar. v roku 1950) 

 

-  súčasná spisovateľka a vydavateľka, povolaním kunsthistorička (historička umenia) 

- v minulosti sa venovala najmä výtvarnému umeniu (záchrane  kultúrnych pamiatok a písaniu 

štúdií o umení (štúdia – odborný článok do knihy/časopisu); 

- v súčasnosti píše prózu pre deti (Roztrhnuté koráliky, Barborkino kino), rozhlasové hry 

(Mlčanie Emilky D, Starec a počítačový chlapec, Narciska), televízne scenáre, tvorí a 

realizuje moderné prezentácie , video-performancie (mutimediálne umelecké predstavenia) 

doma aj v zahraničí. 

 

 
Starec a počítačový chlapec 

  

Obsah: 

Téma: spolužitie starého otca a vnuka   

Konflikt: generačný – starec a vnuk majú iné názory na trávenie voľného času 

Idea: vzájomné zblíženie oboch generácií (chlapec pochopí, že  chvíle so starým otcom sú 

vzácne; starec pochopí, že vnukovi je smutno za rodičmi a "uzavrie prímerie s počítačom") 

 

Lit. druh: dráma 

Lit. žáner: rozhlasová hra 

Hl. postavy: chlapec, jeho dedko 

Vedl. postavy: muž z dediny, žena, lekár 

 

Umelecké prostriedky: 

– prirovnanie: trasieš sa ako osika, ležím ako v obrovskej skúmavke, izba vyzerá ako 



laboratórium, ako kozmická loď 

– metafora: teba pobozkal anjel,  uzavrel som s ním (s počítačom) prímerie 

– epiteton: zapáleného obhajcu 

– slang: bombový, dospelákov, mizerákom, zapotíš sa, fakt 

 

ROZHLASOVÁ HRA  

Jana Bodnárová – Starec a počítačový chlapec  

 

1. Tento  úryvok sa najlepšie číta, ak si žiaci rozdelia úlohy. Koľko osôb vystupuje v 

úryvku? ……………….  V úryvku sú však aj vety ktoré nepatria žiadnej osobe.  

(Rozdeľte si doma úlohy a prečítajte si rozhlasovú hru). 

 

2.  Odpovedz podľa úryvku: 

a, Prečo je chlapec u starca? …………………………………………………………… 

b, Aké má starec povolanie? ………………………………………………………...… 

c, Ako inak možno nazvať postavu starca? …………………………………………… 

d, Ako sa správa chlapec pri hraní počítačovej hry? ………………………………… 

e, Ktoré slovné spojenie vyjadruje, že človej zmení svoje správanie na pravý opak? 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Vypíš z úryvku 2 – 3 slová, ktoré charakterizujú starcov typický prejav a chlapcov 

prejav. 

 

 

 

CHLAPEC STAREC 



 

4. Uvažuj, koho má na mysli starena z dediny, keď hovorí: ,,Je strašná … Ani na Vianoce 

nespí… “ 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Objasni 2 – 4 vetami, aký bol vzťah starca a chlapca. 

……………………………………………………………

… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

6. Aký máš ty vzťah so svojím dedkom/svojou babkou? ……………………………… 

  

 

Predmet : Ruský jazyk    

Vyučujúca:  Mgr. Miriam Sedláčeková 
Ahojte, siedmaci!  
 
Minulý týždeň som Vás žiadala o poslanie  prác, aby som získala spätnú väzbu  
o tom, ako pracujete, s čím si neviete poradiť a pod. Ďakujem všetkým, ktorí mi  
svoje vypracovania úloh poslali.  
 
Od  niektorých jednotlivcov  som však doteraz žiadnu spätnú väzbu nedostala, preto ich 
žiadam o spoluprácu znova. Pristupujte, prosím, k plneniu študijných povinností zodpovedne 
a pošlite mi vypracovanie zadaných úloh mailom 

na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com              Termín: do 15.5. 2020   

 Do vyššie uvedeného termínu  mi každý z Vás pošle vypracované tieto úlohy 
 ( portfólio):  

gambler – chorobný hráč 

 

gambling – závislosť na hre, 
hráčstvo 

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com


 
1. Prepis textu z učebnice RJ s. 34/cv.1 + s. 36/ cv.1 
2. Vypracované cvičenia z pracovného zošita s. 36 a s.37 
3. Projekt – Škola 

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

Do predmetu správy napíšete Portfólio RJ,vaše meno a priezvisko, triedu 
Príloha bude  vo formáte Word – pomenovaná Portfólio - vaše meno a priezvisko, 
       trieda 
 

!!! Poznámka: prepis s. 34/cv. 1 aj cvičenia z PZ s. 36-37 už máte hotové, len si to 
skompletizujte s úlohami tohto týždňa  a pošlite mi tovo formáte Word ako jednu 
prílohu – pomenovanú  Portfólio RJ - vaše meno a priezvisko, trieda.  
 

Úloha na tento týždeň:  

- urobiť čitateľný prepis textu z učebnice RJ s.36/cv.1 
- vytvoriť projekt na tému: Škola   ( vysvetľovala som aj  na on-line hodine) 

 

Nadpis projektu bude: ШКOЛА 

Na výkres formátu A4 alebo väčší formát ( aký Vám viac vyhovuje)  

a nakreslite veci súvisiace so školou, triedou, s vyučovaním. Pomenujte ich po rusky,  

píšte písanou azbukou. 

Použite slová, ktoré sme sa  už učili:predmety v triede, školské pomôcky,  môžete nakresliť 
a pomenovať  osoby v škole, triede – žiak, žiačka, chlapec, dievča, učiteľ, učiteľka .... 

 

класс trieda), дoска (tabuľa), учебник(učebnica), губка (špongia), парта 
(lavica), стул (stolička), мел (krieda) , карандаш (ceruzka), резинка (guma),  
кистoчка ( štetec), пенал (peračník), стенгазета (nástenka), ручка ( pero), 
книга( kniha), тетрадь (zošit), пoртфель (aktovka), флoмастер (fixka),  
линейка (pravítko), циркуль (kružidlo), компьютер (počítač) 

учитель ( učiteľ), учительница ( učiteľka), ученик ( žiak), ученица ( žiačka), 
ученики  ( žiaci),  мальчик (chlapec),девoчка (dievča), ребята (deti) 



 

Môžete nakresliť aj  postavičky žiakov a do bublín k nim napísať krátke 
dialógy typu: 

        ↓       
Нина, у тебя есть ручка?   Nina, máš pero?(meno Nina je len príklad, dajte si podľa seba) 
 
Да, есть. – Áno, mám.  Kladná odpoveď 
 Нет, у меня нет ручки. – Nie, nemám. Záporná odpoveď 
 
Дай мне, пoжалуйста, твoй учебник, флoмастер.....Daj mi, prosím, tvoju učebnicu..... 
Пoжалуйста. 
 Спасибo. 
 

Postavičky, predmety, pomôcky môžu byť nakreslené pastelkami, vystrihnuté a nalepené....  

to nechávam na vašej fantázii. Predmety pomenujte po rusky, píšte písanou azbukou. 

Posielam príklad projektu ( pozri nižšie) 

 ↓ 

Tie otázky Kto je to? Čo je to?  Tam nemusíte dávať.  

Vyberte si ľubovoľné predmety, pomôcky, postavičky a ich krátke dialógy. Dajte si záležať 
na úprave projektu. Slová napíšte správne a čitateľne.  

Príjemný týždeň, MSٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Predmet : Chémia  

Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

1. Na  portáli ALF / zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  
(bez hesla)→ výber triedy   →  meno žiaka (bez hesla) / 
sú uverejnené pre našu triedu, 7.D , 2 testy na zopakovanie a precvičenie učiva   
pod názvom : „Horenie, hasenie“ a „Chemické reakcie“ 

2. Úloha :         podľa návodu pripravte model hasiaceho prístroja : 
Pomôcky :   PET–fľaša aj s  vrchnákom, slamka, malá fľaštička z liekov alebo 
s vitamínov , sóda bikarbóna—2čajové lyžičky(alebo 1 balenie kypriaceho prášku 
do pečiva), Jar(alebo iný saponát), ocot   
Postup : 

 Do vrchnáku z PET fľaše OPATRNE urobte otvor, do ktorého 
vložte  slamku 

 Do PET fľaše nasypte  sódu bikarbónu a prilejte trochu 
saponátu 

 Do  troch štvrtín malej fľaštičky nalejte ocot a opatrne ju vložte 
do PET fľaše tak, aby sa ocot nedostal  do kontaktu so sódou 
bikarbónou 

 Fľašu uzavrite vrchnákom so slamkou 
 Slamku v hornej časti stlačením uzavrite a fľašu obráťte hore 

dnom, aby sa zmiešali všetky látky vo fľaši 
 Uvoľnite otvor slamky – pena by mala cez slamku striekať  

 Upozornenie :  pokus robte nad vaňou alebo umývadlom a pod dohľadom 
dospelého !!!! 

           Ak máte možnosť, z vášho pokusu urobte  foto alebo video dokument a pošlite   

                     na môj email:   zlatapavlovicova@gmail.com .   

          Podobné pokusy si môžete pozrieť na stránkach :  

        https://www.youtube.com/watch?v=BUU89OO6lHw 

 https://www.youtube.com/watch?v=FJZ3rwHFT5w 
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Predmet : Fyzika  

Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

1. Učivo o skupenských premenách si môžete precvičiť  prostredníctvom  testu pod  
názvom  „Opakovanie premeny skupenstva“, ktorý je uverejnený a  portáli  ALF. 

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

              →  meno žiaka (bez hesla) 

2. V učebnici Fyzika pre 7.ročník základnej školy  str.54 -55,nájdete návody na výrobu 
pomôcok, využívaných v meteorológií . Skúste vyrobiť podľa návodu aspoň 3 
z nich, odfotiť a poslať na môj email. 

3. Naďalej máte možnosť , ktorí ste ešte tak neurobili,  vypracovať 
a zdokumentovať projekt z minulého týždňa  na tému : „Zostav si zdravý jedálny 
lístok“. Vo vašom projekte by mala byť aspoň približne dodržaná podmienka : 
maximálny denný  príjem kalórií pre vašu vekovú kategóriu - 13 000 kJ. 
V jedálnom lístku je preto potrebné uviesť k jednotlivým jedlám ich energetickú 
hodnotu v kJ a hmotnosť v gramoch. Ak máte možnosť pošlite foto dokument projektu 
na môj email: zlatapavlovicova@gmail.com  

 

 

Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. M. Kubrická 

Student´s Book 

-5C – str.60/ cv.1,2 – Making people aware – čítanie s porozumením – prečítajte si text, vypíšte 
neznáme slovíčka a napíšte do zošita odpovede na otázky v cv1 a pospájajte vety v cvičení 2 

-str.61/cv.3 – do zošita vypíšte z textu informácie 

Workbook – online zoom (pondelok 12.30 ) ID je 207-217-1697 

-str.49/ cv.5,6,7 – precvičiť  a upevňovať predprítomný času 

Všetko posielajte na mail : kubrickam gmail.com 

Ak máte nejaké otázky, čokoľvek sa chcete spýtať, neváhajte mi napísať. Keby niekomu nešli 
preposlať vypracované úlohy, môžeme sa dohodnúť na inom spôsobe odovzdania.  

Prajem všetkým pekný týždeň   

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com


Predmet: Nemecký jazyk 

 
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Milí moji,  
teším sa na Vás v utorok!! 5.A o 12.30 hod. a siedmaci o 13.20 hod. na ZOOMe. 
Začíname novú lekciu a verím, že spolu ju lepšie zvládneme  Pre zlepšenie nálady poprosím 
všetkých prítomných o nejaký bláznivý účes, ja sa zapojím tiež , veď nás nikto nevidí, tak 
môžeme. Niektorí mi ešte vôbec neposlali vypracované materiály, poprosím na 
mikulova.annamarie@gmail.com. Krásny týždeň , Annamarie Mikulová. 
 
 
Modul  2/ Lekcia 2  EinBesuch – NÁVŠTEVA 
 
Pre prácu v tejto lekcii je potrebné: 

- Naučiť sa slovnú zásobu z pracovného zošita  s. 54, 55, 
- Zopakovať si sloveso möchten  - časovanie, 
- Zopakovať si W-otázky, 
- Pre šikovných aj rozšírená  slovná zásoba. 

 
1. Práca s učebnicou s. 54 cv. 7,8Poznámky máš v tejto  tabuľke. Do zošita napíš 5 

viet podľa príkladu. 
Otázky – rôzne možnosti:  
Červeným vyznačené mená môžeš 
meniť podľa potreby. 

Ja si prosím-  pohár – malinovky, kakaa, piva, koly, mlieka, 
čaju, minerálky, vody,... 
 
Ich möchte –einGlas– Limonade/Kakao, 
Bier/Cola/Milch/Tee/Mineralwasser/Wasser/.... 
 
Ja si prosím – jednu šálku/fľašu/plechovku/ 
malinovky, kávy, kakaa, piva, koly, mlieka, čaju, minerálky, 
vody,... 
 
Ich möchte –eineTasse/Flasche/DoseLimonade/ Kaffee/ 
Kakao/ Bier/Cola/Milch/Tee/Wasser/Mineralwasser,.... 
 

Brigitte, čo si prosíš na pitie? 
Brigitte, was möchtest du trinken? 
Čo si prosíš na pitie, Brigitte? 
Was möchtest du trinken, Brigitte? 
Pani Steinová, čo si prosíte na pitie? 
Frau Stein, was möchten Sie trinken? 
Čo si prosíte na pitie, paniSteinová? 
Was möchten Sie trinken, Frau Stein? 

Dáš si pohárvody? 
Trinkst du ein GlasWasser? 
Dáš si šálkukávy? 
Trinkst du eine TasseKaffee? 
Dáte si pohárvody?(vykanie) 
Trinken Sie ein GlasWasser? 
Dáte si šálkukávy?(vykanie) 
Trinken Sie eine TasseKaffee? 
 

 
 
Áno, rád.                  Ja, gern. 
 
 
Nie, ďakujem.Nein, danke. 

 
2. Práca v pracovnom zošite 

strana 35 cv. 5 
strana 36 cv. 6 

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com


3. Rozšírenáslovnázásoba
 
NÁPOJE/ POHÁRE  Getränke/Gläser 
 
DER 
Becher – pohár 
Bierkrug – džbán na pivo – krígeľ 
Rum – rum 
Brandy – koňak 
Schampus – šampanské 
Champagnerwein – šampanské 
Wodka – vodka 
Glühwein – verenévíno 
Sliwowitz/Slibowitz – slivovica 
Wein – víno 
Rotwein – červenévíno 
Branntwein - pálenka 
Kakao – kakao 
Alkohol - alkohol 
Schnaps –pálenka,  liehovina 
 
 
 
 
 
 

 
 
DIE 
Schafsmolke – žinčica 
Limonade - malinovka 
 
DAS 
Bier – pivo 
Flaschenbier – fľaškovépivo 
Trinkglas – pohár na pitie 
Weinglas – pohár na víno 
Sektglas – pohár na sekt 
Bierglas – pivnýpohár 
 
ADJEKTIVE/ PRÍDAVNÉ MENÁ 
Akésúnápoje 
 
alkoholische – alkoholické 
alkoholfreie – nealkoholické 
erfrischende – osviežujúce 
heiße – horúce 
kalte - studené 
aromatische – aromatické 
 

 



Predmet : Geografia 

Vyučujúca : Mgr. E.Maková 

Prezentáciu  z geografie  Štáty bývalej Juhoslávie nájdete na portáli ALF zstribecskato.sk → 
Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla). 

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

Kto mi ešte neposlal vypracované listy z jednotlivých oblastí, prosím urobte to dodatočne.  

/ Severná Európa, Španielsko /Gibraltár, Ronda.../ Taliansko, Južná Európa/ 

Ďakujem, Maková 

 

Slovinsko 

Hlavné mesto: 

Slovinsko susedí s: 

Najvyššie pohorie je .................. s najvyšším  vrchom ........................... 

Má veľa ľadovcových jazier. Najznámejšie je jazero _ _ _ _ . 

Má prístup k........................moru. Patrí mu polostrov.......................... 

Tu sa nachádza aj prístav ....................................... 

Druhé najväčšie mesto je ................................. 

Slovinsko vyváža na Slovensko bielu techniku /elektrospotrebiče do kuchyne/ 

značky .......................... 

Slovinsko je známechovom elegantných, snehovo bielych a mimoriadne učenlivých 
koní lipicanov. Vyhľadaj a napíš prečo sa kone volajú lipicani. 

 

Chorvátsko 

Hlavné mesto: 

Chorvátsko má 2 polostrovy – 



Má 1244 ostrovov. Napíš 5: 

Najväčší ostrov je: 

Najvyšší vrchol  Sinjal v pohorí .............., na hranici s Bosnou a Hercegovinou, 
dosahuje 1 831 m n. m. 

Nachádzajú sa tu 3 známe národné parky.Skús ich vyhľadať a napísať: 

 

 Najznámejší z nich je národný park, kde bol natáčaný film Vinetu. Napíš o ňom 3 
informácie /vyhľadaj na internete/ 

 

 

Prístavné mestá: 1.  R_ _k _ 

2.  Z _d_ _ 

3.  S _ _ _ _ 

 

Predmet : Technická výchova 

Vyučujúci : Mgr.G.Sitkey 

Učivo – Profesie, pracovné príležitosti v regióne, stručný zápis do zošita 

Čo je najdôležitejšie pri výbere profesie /zamestnania/ pre každého človeka a aké sú možnosti 

zamestnania v našom regióne? 
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