
Predmet :Matematika  

Vyučujúca : Mgr.B.Lukačiková 

Tento týždeň budeme opakovať:percentá, slovné úlohy s grafmi a percentami. 

 Dva pracovné listy  a jeden test nájdete na www.bezkriedy.sk  .  

Vypracované pracovné listyodošlite 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 
blukacikova@centrum.sk    , alebo Viber. Moje  t. č. 0903326742 
 
 ONLINE hodina matematiky   utorok 19. 5.2020 o 11 hodine na ZOOM 
 
ID 540 398 3598  ,   heslo: matematika 

 

Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. T.Vrábelová 

Ahojte siedmaci, ďakujem za poslané úlohy z predošlých týždňov. Aj naďalej platí 
pravidlo, že mi koncom týždňa pošlete čo ste doma robili, ako ste pracovali. Taktiež 
ma teší, že sa zapájate do online hodín.  

 

LEKCIA 5 EXPERIENCES 

5CMakingpeopleaware 

- pracovný zošit 5C s. 48 a 49 – vypracované poslať do konca tohto týždňa. 
- učebnica s. 86 – čítanie s porozumením Touchingthevoid– prečítajte si text 

a vypracujte cvičenie 1 a 2 písomne do zošita.  

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

ONLINE HODINA bude vo štvrtok 21.5. o 12:30. Teším sa na vás!!! 

email: tanickavrabel@gmail.com 

 

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


Predmet :Občianska náuka 

Vyučujúca : Mgr. D. Jamborová 

Ahojte žiaci, 

úlohou na tento týždeň bude vytvoriť prezentáciu o tom ako trávite dni (od pondelka do nedele) 
počas pandémie koronavírusu. Do prezentácie uvediete váš denný harmonogram, môžete pripojiť aj 
obrázky alebo fotky  

 

Prezentáciu poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

 

 

Predmet : Biológia 

Vyučujúca : Mgr. J. Fabová 

Ahojte siedmaci! 

Posielam vám pracovný list na tému sluch. Na stránke edupage som vám poslala prezentáciu k učivu.  

Vypracovaný pracovný list mi pošlite do 24.5. 2020 na môj mail johankafabova@gmail.com  

 

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


 

Odpovedz na otázky: 

1. Aké podnety zachytáva ucho? 
2. Aké je najmenšia kostička v ľudskom tele? 
3. Kde sa v uchu nachádza rovnovážny orgán? 
4. Ako sa dorozumievajú sluchovo postihnutí ľudia? 
5. Čo pomáha ľuďom s nedoslýchavosťou? 
6. Čo nám môže poškodiť sluch?  

 

 

Predmet :Informatika 

Vyučujúci :Mgr. T. Kovačik 

(V prípade, že ste IT FITNESS TEST 2020 ešte neabsolvovali) 
IT FITNESS TEST 2020 
Otestuj svoje IT zručnosti v najväčšom IT teste národa. 
https://itfitness.sk/sk/ 
 
zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla) → výber triedy → meno 
žiaka (bez hesla) 
Test na portáli ALF 
Názov: Informatika 
 

 

 

 



Predmet :Dejepis  

Vyučujúca : Mgr.A.Rybanská   

Bratislava - hlavné mesto Uhorska                                                        19.5.2020 

(str.87-89) 

 

1536- Bratislava sa stala hlavným mestom Uhorska, pretože Budín obsadili Turci 
(vytvorili Budínsky pašalik).  Preto sa museli korunovačné klenoty uhorských kráľov 
presunúť z Budína do Bratislavy. 

V Bratislave sa až do roku 1830 konali korunovácie uhorských kráľov a kráľovien 
v Dóme Sv. Martina. 

V Bratislave sídlili tieto  inštitúcie : 

- uhorský snem (čiže akoby parlament), posledné zasadnutie uhor. snemu bolo v roku 
1848. 

- uhorská komora(čiže finančný a daňový úrad) 

- sídlo miestodržiteľskej rady(akoby zástupcu kráľa) 

- korunovačné klenoty boli uložené na Bratislavskom hrade 

Mária Terézia  a Jozef II. boli korunovaní v Dóme Sv. Martina. (kópia kráľovskej 
koruny Márie Terézie sa nachádza na veži Dómu Sv. Martina)  

Bratislava bola najľudnatejším mestom vtedajšieho Uhorska.  Žili tu šľachtické rody, 
vlastnili veľké paláce.  Mešťania vlastnili zase vinohrady(spracovanie vína). Ich víno 
sa dostávalo na európske kráľovské  dvory, také bolo uznávané. 

 

!!! Prečítať si zaujímavosti v učebnici o : Katedrále (Dóme Sv. Martina) 

                                                                      Bratislavskom hrade 

                                                                      Korunovačnom sprievode 

 

 

 



Predmet : Slovenský jazyk a literatúra 

Vyučujúca: Mgr.A.Rybanská 

Slovesná a neslovesná jednočlenná veta-                                     18.5.2020 

(str.73-74) 

_________________________________________________________- 

Napísať do zošita ! 

 

Jednočlenné vety sú dvojaké : slovesné a neslovesné. 

Slovesné jednočlenné vety obsahujú sloveso. Týmito vetami sa pomenúvajú: 

a, javy v prírode (Vyjasnilo sa. Brieždi sa skoro. Bolo chladno. Svitá. Je hmlisto. 

                             V noci nasnežilo. ) 
 

b, pocity ľudí ( Je nám príjemne. Sedí sa mi dobre. Bolo mi do smiechu.  

                         Zahmlilo sa mi pred očami.) 

                        
 

Neslovesné jednočlenné vety obsahujú iné slovné druhy, než slovesá. Najčastejšie 
obsahujú  podstatné mená, prídavné mená, príslovky, častice, citoslovcia.   Sú to 
najmä : 

a, názvy ( Potraviny u Lukáča, Cukráreň Babička , Slovenský jazyk) 

b, nápisy (Horľavina, Pitná voda) 

c, prejavy citov a hodnotení (Jééj ! Och ! Úžasné ! Výborne ! Jasné ! ) 

d, výrazy, ktorými chceme upútať pozornosť (oslovenia: mamka, mami, Soni)  

                                                                          (citoslovcia : psst !aha !) 

 

 

 



Cvičenie na slovesné a neslovesné vety –                                           20.5.2020 

Do zošita vypracujte : 

Učebnica str. 74/ cvičenie 7 a,  ! 

Učebnica str. 74/ cvičenie 8 b,  ! 

Učebnica str. 73/ článok „Čo majú delfíny a netopiere spoločné ?“ 

Prečítať tento článok a potom vypísať z neho :  

Slovesné jednočlenné vety a neslovesné jednočlenné vety !!! 

Pravopisné doplňovačky – SJL     7.D                                     22.5.2020                  

Doplňovačka č. 1 

Už star_  _lovania poznali cesnak. Medved_  cesnak pestovali okolo svoj_ch 

 hrad_sk už v 10.storoč_. V_sk_t  tejto rastl_n_  často prezradil archeológom 

 zv_šky osídlenia. Eg_pťania ver_li, že cesnak im dodáva s_lu pri stavbe 

 pyramíd. 

Perzsk_ lekár_  ho považovali za liek na besnotu a prot_jed.  Oddávna bol 

 považovan_  za lieč_vú  rastl_nu  pre svoj nič_v_  vpl_v  na nebe_pečné črevné 

 baktérie a cudzopasné hl_st_.  V správnom čase v_saden_  cesnak sa dobre  

zakoren_  ešte pre_  pr_chodom mrazo_  a zv_čajne  dobre prez_muje. Počas 

 vegetácie záhon prav_delne k_príme. Takto chránime p_dnu  vlahu a ničíme  

bur_nu. Možno ho pestovať aj v kuch_ni na obločnej doske. Mladé cesnakové  

l_st_ obsahujú aj veľa z_nku a s_r_. 

 

Doplňovačka č. 2 

dedinsk_ chlapci, skúsen_ pilot, o lesn_ch vílach, k vesel_m gratulantom, pri 

makov_ch buchtách, zakliat_ princ, zúriv_ psi, s opusten_mi ľuďmi, rýdz_ kov, 

vysok_ basketbalisti, poľovníck_ psy, nepozorn_m žiakom, futbalov_ rozhodca, má 

prísn_ch rodičov, mal_ nezbedníci, o neznám_ch krajinách 



 
babk_n_ neposlušn_ vnuci, falošn_ mačk_n pohľad, o zábudliv_ch žiakoch, vydr_no 

mladé mláďa, o zasnežen_ch tatransk_ch vrchoch, večern_ žab_ koncert, úprimn_ 

mlad_ človek, so sprievodkyn_n_m výkladom, domác_ chlieb, nespokojn_ 

nezamestnan_ ľudia, veveričk_n lieskov_ oriešok 

 

usmiat_ diváci, hus_ gagot, najmodernejš_ dom, o zúriv_ch ps_ch útokoch, mil_ 

spolužiaci, o rozbit_ch sklen_ch pohároch, v nov_ch topánkach, žab_ skok, 

slovensk_ hokejov_ reprezentanti, o mot_l_ch krídlach, slovensk_ národ  

 

Doplňovačka č. 3 

 

čiern _ d _m, koleg_ ňa, bol natret_, trénerk _ ne kuchárk _, kráľovn_ na služobná, 

atletick_  športovc_, chodk_ ňa, miestenkov_  vlak, star _  rodičia, zástupk_ ňa, 

sviež_  vetr_k, obhajk_  ňa na súde, román_, išl_  na hríb_, na konár_, sprievodk_ňa, 

vreckové  nožík_, sú  bezvládn_, do hlav_, od jar _  do zim_, vo svojej prác_, pri 

dedkov_, šľahal_  blesk_,  zlé ps_, much_, lev_  kráľ, je nemotorn_, jedovaté had_, 

had_ jed, za čist_m_  oknam_, utáran_ papagáj,  bobr_ kožuch, Ev_na kamarátka, na 

vesel_ch tvárach det_, veľké hus_ a malé kačk_  

 

 

!!! Tieto tri dopňovačky si vypracujte a pošlite mi ich na môj mail. 

     Ďakujem!!! Potrebujem ich pri záverečnom hodnotení.  A.R



Film, filmové umenie, filmový scenár-                                           19.5.2020 

Napísať si do zošita ! 

Film je audiovizuálnym umením, pretože sa v ňom zjednocuje : obraz, zvuk, 

hudba a slová. Film vzniká podľa filmového scenára. 

Tvorcovia filmu : herci, režisér, scenárista, zvukári, osvetľovači, strihači, kostyméri, maskéri,  
kameramani (aj kaskadéri) a iní. 

Druhy filmov : celovečerný, krátky, hraný, animovaný, dokumentárny, prírodopisný, 
historický a pod. 

Filmový scenár : má dve časti  : a, reč postáv(dialógy a monológy postáv) 

                                                    b, scénické poznámky(požiadavky na kameru, 

                                                        zvuky, svetlo, pohyb postáv atď.) 

Prečítať si ukážku v literatúre na str. 146- 149 ! 

Prečítať si filmový scenár na str. 150-153 !  

Pozrieť si film : Sokoliar Tomáš !  Film je z roku 2000, režisér : Václav  

Vorlíček.  Je to koprodukčný film. (česko-slovensko-poľsko-maďarsko-nemecko-
francúzsky film). 

Tento film si môžete pozrieť cez víkend. 

Jozef Cíger -Hronský Sokoliar Tomáš - Pracovný list -  7.D      21.5.2020 

(práca s textom v literatúre,  str. 146 – 149) 

 

1. Čo vyplýva z textu? 
A) Tomáš žije s otcom, dedom a sestrou 
B) Sokoliarom pána Baláža bol Iľok 
C) Tomáš sa stane najvýznamnejším sokoliarom na Zvolenskom zámku 
 

2. Pes, ktorého zabil Tomáš, sa volal: 
A) Dravčo                    B) Lapaj            C) Dunčo             D) Fružina 

 

3. Tomášova sestra sa volala: 
A) Anička                    B) Katka            C) Agátka            D) Elenka 



 

4. V najvyššej zámockej veži bol zámocký: 
A)  vtáčinec                B) zverinec         C) žalár               D) úkryt pre poklad 

 

5. Dravčo bol vzácny: 
A) sokol                     B) pes                 C) kôň                 D) jastrab 

 

6. Pomenuj umelecké jazykové prostriedky: 
 

- pyšné múry hradu ................................................................... 
- mesiac visí na oblohe ............................................................. 
 

7. Syn deda Metodeja bol: 
A) čriednikom pri koňoch na Pastvinách 
B) čriednikom pri koňoch na Zvolenskom zámku 
C) sokoliarom na Zvolenskom zámku 
D) dozorcom pri práci na poli 
8. Ded Metodej sa preľakol iba raz, keď: 
A) jeho vnučka prišla neskoro domov 
B) jeho vnučka ochorela 
C) Tomáš vbehol do divej čriedy vlkov 
D) Tomáš vbehol do divej čriedy koní 
9. Strakavý žrebec mal tŕň: 
A) pod kolenom zadnej nohy 
B) pod kolenom prednej nohy 
C) nad kolenom zadnej nohy 
D) nad kolenom prednej nohy 
 

10. Kto vyslobodil chorého drozda? 
11.  
A) straka                 B) jastrab                C) srna                  D) vrana 

12. Charakterizuj Tomáša so zameraním na jeho vzťah k zvieratám: 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
............................................... 
 

!!! Tento pracovný list si urobte a pošlite mi ho na mail !!! 



Literárna predloha k filmu: 

Jozef Cíger -Hronský 

Sokoliar Tomáš 

  

Obsah: 

Téma: vzťah k zvieratám 

Idea: láska k zvieratám nesmie prevýšiť úctu k človeku 

Lit. druh: epika(próza) 

Lit. žáner: povesť (úryvok) 

Hl. postavy: chlapec Tomáš, hradný pán Baláž 

Vedľ. postavy: ded(dedo ) Metodej 

Umelecké prostriedky: 

– prirovnanie: šum, sťaby za dverami chodili duchovia; roky sadali na neho ako drobný 

sneh; 

– metafora: po tvári sa mu rozliala detská radosť; zastrihá ušami, otvorila sa jar, veľké 

roky sadali na neho ako sneh...najprv obeleli mu vlasy...obrvy...tvár, ba  napokon i ruky; v 

chalupe bude dosť miesta i pre jeho starobu; dedova tvár už svietila od spokojnosti; hlboká 

brázda vryla sa mu do čela; myšlienka udrela do hlavy; za smrťou si chodíš pod konské 

kopytá; po stromoch chodil vietor; v hlave prevaľovali sa mu myšlienky; zima ma triasla; 

– personifikácia: drozd plakal; drozd mi odpovedal; 

– epiteton: ohromný kľúč, pyšné múry, storaké myšlienky; 

– metonymia: čo dnes nachová zemiak, to muselo sa vtedy dojedať v chlebe; zaorávať 

svoj chlieb (zrno, úrodu); čo narástlo na nočnej brázde (vlastné); ani krajca neľutoval; ani 

desaťkrát nad ním nezakvitla jabloň; 

– kontrast: ruky pracujúcich poddaných – mozoľnaté, tvrdé, čierne/ ruky starca – biele; 

                vysoký hrad, pyšné múry.../nízke chalúpky bez oblokov; 

                veľké roky/drobný sneh. 

 

Knižné slová: sňal (=zložil), vysadúva (=vysadne) 

 

 

 



Predmet : Anglický jazyk    

Vyučujúca:  Mgr. Z.Antalová 
Milý žiaci,  

V prvom rade vás opäť žiadam o spätnú väzbu, nakoľko minulý týždeň vás bolo zasa mnoho ktorý 
ste mi neposlali, nemám od vás nič, z jazyka budete hodnotený, normálne, pravdepodobne 
známkou, ak sa nič nezmení. !!!!!PROSÍM VÁS POSIELAŤ Mi ÚLOHY!!!!!!! 

Kontakt : email: zuzanantalova11@gmail.com 

Tento týždeň teda budeme pokračovať v učebnici.  

 Na strane 58/1 si spravíte prve cvičenie vypočujete si nahrávku a prečítate daný text o 
Smart Alekovi a SweetSue. Opdpoviete na otázku prečo je SweetSue na koci šťastná? 

 Následne si spravíte ďalšie cvičenie 59/2 v tomto cvičení ktoré si vypracuješ do zošita 
budeš dopĺňať meno SweetSUealb. SmartAlec a vhodné sloveso ktoré musí byť tiež v 
pastparticiple, nakoľko stále pracujeme s novým časom present perfect.  

 Otvoríš si zošit a prepíšeš si nasledovnú gramatiku:  

PresentPerfect- ever, never, just, already 

 EVER: (niekedy) je príslovka používaná s týmto časom a spolu never (nikdy) vyjadrujú 
neidentifikovaný čas pred terajškom. Napr. Haveyoueverbeen to London? 
HaveyouevervisitedBerlin?( bol si niekdy v londýne? Navštívil si niekedy berlín?) 

Ever sa používa v kladných ale aj v záporných otázkach.  

Napr, Has sheever et the Prime Minister? 

HaventyouevereatenChinesefood? 

 NEVER: znamená nikdy . Napr. I have never been to Italy. Pozor! Never nemôžeme 
používať so záporom. Nemôžeš povedať I havent never beeen to Italy.- je to nesprávne. 

 

 ALREADY: ďalšia príslovka ktorá znamená už. Opakovanie činnosti nie je potrebné.  

Napr. I havealreadydrunkthreecoffeesthismorning. ( už som vypil tri kavy dnes rano) 

Dontwrite to john, I havealready done it. (nepíš johnovi, už som to urobil) 

Already sa vo vete môže umiestni´t pred sloveso plnovýznamové(v pastparticiple), alebo aj na 
koniec vety.  

Napr. I havealreadybeen to Tokyo.  

         I havebeen to Tokyoalready.  



 JUST: znamená praveNapr: I have just seenSusan .  

Haveyou just taken my pen? 

 Keď si toto prepíšete do zošita pokračujete v knihe 59/5a. Ešte raz sa pozriete na príbeh 
SweetSue a napíšete vety o Sweetsue , či už niekedy robila následovné veci a napíšete to v 
presentperfect s ever alebo never.  

 Ďalej si spravíte aj cvičenie číslo 6 do zošita, napíšete či ste dane činnosti robili vever alebo 
never v present perfect. 

 
Predmet : Výtvarná výchova 

Vyučujúca : Ing. D. Kopencová 

Milí moji siedmaci, aby ste sa nemuseli stále učiť, pripravila som vám trošku tvorivosti.  

Keďže tento týždeň sme nemali veľa slniečka, tak si ho nakreslite sami. 

Na A4 výkres (na výšku, alebo šírku) nakreslite len stred slniečka. Slnku môžete nakresliť oči, 
nos, ústa aj líčka. Pozadie aj slnko vymaľujte vodovými farbami. 
Pozor! Vodovými, nie temperami. Takže aj vodová farba bude veľmi jemná. 
Pozadie môžete vyzdobiť (nie prezdobiť) vzormi, ornamentami.....Použite bielu voskovku, ak 
nemáte, tak bielu pastelku. 

Následne na druhý výkres si nakreslite lúče slnka (širšie, skôr ako lupienky kvetín). Plochu 
lúčov vyplňte vzormi tak, aby každý lúč mal iný vzor. Vzor kreslíte tenkou čiernou fixkou. 
Podklad vymaľujte vodovkami. Lúče vystrihnite a nalepte okolo kruhu prvého výkresu. Konce 
lúčov nechajte voľné, nenalepené. 

Príjemné tvorenie.         Nezabudnite mi poslať vaše práce! Aj tie staré. 

 

Dávam vám malú ukážku, ako pomôcku. 

Prácu máte na dva týždne. 

 

 

 

 

 



 

 

Predmet : Fyzika  

Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „ Tepelný motor a parný stroj“  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 

2. Naďalej máte možnosť , ktorí ste ešte tak neurobili,  vyrobiť aspoň 3 pomôcky, 
využívané v meteorológií ,podľa návodu v učebnici Fyzika pre 7.ročník základnej školy  

str.54 -55, odfotiť a poslať na môj email : zlatapavlovicova@gmail.com  

3. Vašou úlohou bude v nasledujúcich  2 týždňoch vyhľadať informácie , spracovať 
ich vo forme prezentácie, alebo na výkres formátu A3 , zdokumentovať 
a poslať na môj email.                                      Termín :do konca mája 2020! 
 
Vybrať si môžete jednu z nižšie uvedených tém: 

1. Meteorologické prvky (teplota vzduchu, tlak vzduchu, prúdenie vzduchu – vietor, 
vlhkosť vzduchu, zrážky) 

2. Vrstvy atmosféry Zeme 
3. Oblaky 
4. Meteorologická stanica  
5. Meteorologická mapa. Predpoveď počasia. 
6. Počasie a podnebie 
7. Znečisťovanie vzduchu  

               Pokyny k prezentácií : 

a) Každá snímka by mala obsahovať  obrázky a iba heslovité, zrozumiteľné, 

             zaujímavé   informácie 

      b)    Počet snímok :  3 – 5 (okrem úvodu a záveru) 

     c)      Na prvej snímke uveďte Vaše meno a triedu 

     d)     Prezentácia nemá byť len  kópiou, ale Vašou vlastnou  prácou !  

  

 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com


 
  

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 : „Priebeh chemických reakcií“ a „Energetické zmeny“ 

2. Keďže veľmi málo z vás mi poslalo  dokumentáciu praktickej úlohy z minulého týždňa, 
úloha zostáva aj v tomto týždni a očakávam od vás spätnú väzbu!!!  
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 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 !!!! 

             Foto alebo video dokument výroby modelu hasiaceho prístroja mi   

            pošlite  na email:   zlatapavlovicova@gmail.com .   
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Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. M. Kubrická 

online hodina – pondelok 12:30  ID 207-217-1697  Heslo 945239 

Student´s Book 

-5D Kids – Layla´s news – str.62/ cv. 1b –prečítajte si text a odpovedzte na otázky 

-str.62/ cv.2a –dajte udalosti do správneho poradia podľa textu na str.61 

Opakovanie a upevňovanie present perfect a past simple 

Doplň do viet predprítomný alebo minulý čas: 

1. Jack ______________ (live) in Boston for 15 years. He likes that place. 
2. Janet ______________ (work) for Smith and Brothers 5 years ago. 
3. Dad, ______________ (you/ finish) reading the paper yet?  
4. I would love to visit Prague sometime. Unfortunately, I ______________ (be/never) there.  
5. Peter ______________ (never/ play) tennis  
6. I ______________ (travel) to Italy last summer. 
7. I'm not hungry. I ______________ (eat/just).  
8. When Jack was 6years old, he ______________ (learn) to play the saxophone.  
9. Maria lives in Boston. She ______________ (move) here 2 years ago.    
10. Peter ______________ (go) to Paris last year. He _____________(just/ tell) me about it. 

-Slovná zásoba 5C a 5D – opakovať si 

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   

 

 

 
 
 
 
 
 



 
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. Musím Vás  
mnohých pochváliť, že sa veľmi snažíte. Niektorí si však stále neuvedomujú, že nemáme 
prázdniny, a tých prosím, aby mi poslali vypracované materiály aj spätne na adresu 
mikulova.annamarie@gmail.com. Krásny týždeň , Annamarie Mikulová. 
 
Modul  2/ Lekcia 2  EinBesuch – NÁVŠTEVA 
 
Časovanie slovies jesť a piť 
 trinken            piť  essen  jesť 
ich trinke  ja pijem esse                      ja jem 
du trinkst  ty piješ isst                        ty ješ 
er,sie,es trinkt  on, ona, ono pije isst                        on, ona, ono je        
wir trinken  my pijeme essen                   my jeme   
ihr trinkt  vy pijete esst                       vy jete 
Sie 
sie 

trinken  Vy pijete,  
trinkenoni pijú 

essen                   Vy jete (vykanie) 
essen                   oni jedia 

 
V komunikácii sú dôležité i tieto frázy: 

1. Wasisst/trinkstdugern?  Čo ješ/piješ rád? 
2. Wasessen/trinkenSiegern?  Čo jete/pijete rád/rada? (vykanie) 
3. IsstdugernObst?   Ješ rád ovocie? 
4. EssenSiegernObst?   Jete rád/a ovocie? (vykanie) 
5. TrinkstdugernCola?   Piješ rád Colu? 
6. TrinkenSiegernKaffee?  Pijete rád/a kávu? (vykanie) 
7. WasistdeinLieblingsgetränk?  Čo je tvoj obľúbený nápoj? 
8. MeinLieblingsgetränkistMilch. Môj obľúbený nápoj  je mlieko.  
9. Ich trinkegernCola.   Pijem rád Colu. 
10. Ich essegernObst.   Jem rád ovocie. 
11. WasistdeinLieblingsessen?  Čo je tvoje obľúbené jedlo? 
12. MeinLieblingsessenist Pizza.  Moje obľúbené jedlo je pizza. 
13. Wieschmecktdirdas?   Ako ti to chutí? 
14. Dasschmecktmirsehrgut/lecker. Chutí mi to vynikajúco/výborne. 
15. HastduDurst/Hunger?   Máš smäd/hlad? 
16. Ja, ich habe Durst/Hunger.  Áno, mám smäd, hlad. 
17. Nein, ich habe keinenDurst/Hunger. Nie, nemám smäd/hlad. 
18. Ich binsatt.    Som sýty. 
19. GuttenAppetit!   Dobrú chuť! 
20. ZumWohl!    Na zdravie! 
21. Prosit!     Na zdravie! 
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1. Práca s učebnicou s. 55 cv. 9 
 

- Was möchtest du trinken, Brigitte? Čo si prosíš na pitie, Brigitte?  
Ein Glas Mineralwasser?  Pohárminerálky? 
 

 Nein, ich möchte lieber eine Dose Cola. Nie, radšej si dámplechovkuColy. 
__________________________________________________________________________________ 

- Was möchten Sie trinken, Frau Stein? Čo si prosíte na pitieVy, paniSteinová? 
Eine Tasse Kaffee?   Šálkukávy? 

 Nein, ich möchte lieber eine Tasse Tee. Nie, radšej si prosímšálkučaju. 
__________________________________________________________________________________ 
Vyber si 5 osôb z ďalšíchmožností a napíšrozhovory do zošita. 
 

2. Práca v pracovnomzošite- strana 36 cv. 7, 37/8,9 
 

3. VytvorilasomTizoslov v tejtolekciiosemsmerovku, aby si satroškupobavi



Predmet : Geografia 

Vyučujúca : Mgr. E.Maková 

Prezentáciu  z geografie  Štáty bývalej Juhoslávie  2 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 , Slovinsko a 
Chorvátsko/ 

Ďakujem, Maková 

Štáty bývalej Juhoslávie 2.časť 

1. S ktorými štátmi susedí Srbsko? 

2. V ktorej časti Srbska žije slovenská menšina? 

 

3. Ktorá časť Srbská vyhlásila samostatnosť? Vznikla samostatná republika........................ 
s hlavným mestom................ 

4. Napíš medzinárodný názov Čiernej Hory je .............................................. 

5. Na hraniciach Čiernej Hory a Albánska leží vysoko v horách jazero .................................. 

6. So Sarajevom je spájaná 1. svetová vojna. Prečo? 

 

6. K štátom doplň hlavné mestá: 

    Srbsko         _  

    Čierna Hora  – 

    Macedónsko – 

Kosovo- 

    Bosna a Hercegovina- 

7. Svätý Štefan v Čiernej Hore – napíš  pár viet /aspoň 4/ 

 



Predmet : Ruský jazyk    

Vyučujúca:  Mgr. M. Sedláčeková 
 

Ahojte, siedmaci!  
 
Minulý týždeň som Vás požiadala o vytvorenie projektu na tému Škola a prepis textu 
z učebnice s. 36/ cv.1 

Ďakujem všetkým, ktorí mi svoj projekt  a prepis textu poslali. Ostatných prosím, aby si 
projekt  tento týždeň dokončili a spolu s prepisom textu poslali mailom 

na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com              Termín: do 22.5. 2020   

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 

 
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: Vyššie uvedené sa týka iba žiakov, ktorí mi požadované 3 úlohy ešte 
neposlali. 
 

Úloha na tento týždeň:  

- vypočuť si nahrávku k textu На катке, posielam Vám ju cez Edupage 
- prečítať si text  На катке - učebnica RJ s. 38 
- uvedený text si prečítajteviackrát, dbajte na správnu intonáciu a prízvuk 
- napíšte si do zošitov novú SZ – lekcia 10 
- slovnú zásobu sa naučte ! 

 

Slovná zásoba – lekcia 10  
 
после ( pósle)-  predložka  po                             послеобеда  (pósleabjéda) - popoludní 
каток (katók) – klzisko хоккеист (chakejíst) – hokejista                                                                
хоккей (chakéj) – hokej                                       команда (kamánda) –  športové mužstvo       
болеть ( baléť) – fandiť  niekomuсчёт (sčot) – výsledok 
болельщик  (balélščik) – fanúšik                       oхoта (achóta) – poľovačka 
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конечно ( kanéšna) – samozrejme, určiteхoмячoк -(chamjačók) - škrečok 
сильный ( síľnyj) -  silný                                            петух  - (petuch) - kohút 
выиграть ( výigrať) – vyhrať                                   матч ( mač) – zápas               
закончиться   (zakónčiťsja) – skončiť sa              сесть (sesť) – sadnúť  
футбол  (futból) – futbal                                          шутка  (šútka) – žart, vtip 
играть в хoккей  (igrať v chakej) – hrať hokejсильнейший ( siľnéjšij) - silnejší 
муха (mucha) – mucha                                                 хoрoшo - (charašo) – dobre 
хвoст ( chvost) -  chvost                                                oрехи (aréchi) - orechy 
 
..................................................................................................................................................... 
 
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! 

Termín odovzdania prepisu: do 29.5. 2020 

Príjemný týždeň, MSٝ 

 

 

 

Predmet : Technická výchova 

Vyučujúci : Mgr. G. Sitkey 

Hľadanie zamestnania, písanie štrukturovaného životopisu, motivačný list do zamestnania, pohovor u 

zamestnávateľa 

Čo by v životopise nemalo chýbať –  

Motivačný list do zamestnania – prečo som sa rozhodol pracovať práve u vás, v tomto podniku, firme, 

prečo by som chcel robiť práve túto prácu –  

 



Predmet : Technická výchova 

Vyučujúci : Mgr.A. Rybanská 

Žiaci , skúste v mesiaci máj vytvoriť niečo takéto. Nájdite si zopár kamienkov 
(ploských) , trebárs 3 - 4 ks. Skúste na tie kamienky niečo pekné 
namaľovať(zvieratko, strom, slnko,  nejaký symbol - srdce atď..) Nechávam  to 
na Vašu fantáziu...! 

Potom mi ich môžete odfotiť a poslať na mail, ktorý už poznáte    ! 

 Pre tých, ktorí ho zabudli : arybanska70@gmail.com                                                                                       

Posielam Vám ukážky : 
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