
Predmet :Matematika  

Vyučujúca : Mgr.B.Lukačiková 

Tento týždeň si budeme opakovať tému: Pomer, priama a nepriama úmernosť. 
Na stránke : www.bezkriedy.sk  budete mať  1 pracovný list a 1 test . Ak niekto 
stratil heslo napíšte mi na mail   blukacikova@centrum.ska ja vám ho pošlem.              

Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. T.Vrábelová 

Týždeň od 23.03 do 27.03.2020 

- učebnica s. 50 – Lekcia 4D KIDS – Dylanov plán 
- cvičenie s. 50/ 1A a 1B – písomne. 
- cvičenie s 51/ 2 – odpovedať na otázky z textu písomne. 
- s. 51/3A – EverydayEnglish – prepísať a preložiť frázy do slovenského 

jazyka. 
- S. 51/3B – vytvorte dialógy pospájaním viet z cvičenia 3A a 3B – písomne 

 
Prítomný priebehový čas v plánoch do budúcnosti – používame keď 
hovoríme o plánoch do budúcnosti napr.:  
I ammeeting John tomorrowevening.  
(osoba + sloveso TO BE + Plnovýznamové sloveso + ING + zvyšok vety 
napr. príslovka). 
We are flying to Barbados in July. 
 

- s. 51/5 – pomocou vzoru, napíšte čo má SmartAlec na pláne budúci 
týždeň – prepíšte vety. 

- vytvorte svoj vlastný týždenný rozvrh vašich plánov  na každý deň podľa 
vzoru SmartAleca z cvičenia 5. 

- S. 51/6a – vytvorte dialógy podľa vzoru - písomne 
- S. 51/6c – vytvorte ďalšie 3 dialógy pomocou viet – písomne 

 
Opakovanie – Givingdirections: 

- mapka mesta s predložkami, ktorú som vám poslala emailom – vyberiete 
si jedno miesto a vytvoríte podobný dialóg, ako je na mapke – písomne. 

Vypracovala: T. Vrábelová, email: tanickavrabel@gmail.com 

 

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


Predmet :Občianska náuka 

Vyučujúca : Mgr. D. Jamborová 

Sociálne a politické konflikty – vojny, terorizmus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napätie Rôznorodosť ľudskej spoločnosti 

Kompromis 

Dohoda na základe vzájomných ústupkov 

Konflikty 

Nezhody, rozpory, vojny, 
revolúcie 

Výsledok presadzovania cieľov štátov alebo skupín s použitím ozbrojených síl 

Príčiny vojny Náboženstvo – etnické konflikty 

Hospodárske záujmy 

Vojny 

Lokálne = miestne 

Občianske (v štáte) 

Svetové 

Terorizmus 
Zastrašovanie obyvateľstva 
násilnými akciami, aby boli 

splnené požiadavky teroristov 
Súčasnosť 

Cieľom teroristických útokov 
hlavne nevinní ľudia 

Teroristické organizácie 

Medzinárodná úroveň 

Rizikové krajiny: napr.: Irán, Irak, 
Pakistan, Izrael, Afganistan... 

Napr.: Hamas, al – Káida, ETA 

Boj proti terorizmu 

Snaha zabrániť teroristický akciám  dôsledná kontrola 

Neochota riešiť napätie kompromisom vedie ku konfliktom, vojnám 
a teroristickým akciám 

Revolúcia 
Prevrat, podstatná zmena 

v spoločensko -  politických 
vzťahoch 



 

Predmet : Biológia 

Vyučujúca : Mgr. J.Fabová 

VYLUČOVANIE 

Organizmus sa zbavuje odpadových látok rôznym spôsobom. 

Uč. str. 90/tabuľka 

 

MOČOVÁ SÚSTAVA 

Video: bol raz jeden život obličky  

Časti: obličky, močovody, močový mechúr, močová rúra 

Nefrón základná stavebná a  funkčná jednotka obličky 

Obličky (tvorí kôra, dreň, obličková panvička) 

 nevyhnutné pre život (stačí aj 1), tvar fazule 
 na zadnej strane brušnej dutiny 
  hospodária s vodou a soľami 
  odstraňujú z tela odpadové látky 
  filtrujú a čistia krv, tvoria moč 

 V kôre - obličkové telieska –cievy prinášajú odpadové látky (vzniká tu prvotný moč – denne 
170 až 190 l), 99 % prvotného moču sa vstrebáva späť do organizmu,  v dreni zo zahusteného 
filtrátu vzniká definitívny moč (1,2 až 1,5 l denne) 

Močovody – nimi steká moč do močového mechúra. Tento má objem až 0,5 l. 

Močová rúra je posledný úsek, ktorým prechádza moč pred vylúčením z tela. Ženy cca 3cm 
u mužov až 20cm. 

Obličky sú najčastejšie transplantovaným orgánom.  

Porozmýšľaj a skús napísať aké dôsledky má pre človeka nedostatočný príjem tekutín 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0RdmJMjJS7M


Predmet :Informatika 

Vyučujúci :Mgr.T.Kovačik 

Test cez portál ALF 
zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla)→ výber triedy → 
meno žiaka (bez hesla) 

Test: Informácie okolo nás 

 

Predmet :Dejepis  

Vyučujúca : Mgr.A.Rybanská     

Svetové hospodárstvo a nové usporiadanie štátov  -24.3.2020 

 

Tridsaťročná vojna poznamenala Európu, klesol počet obyvateľov. V Európe 
rástla vzdelanosť, všetky cirkvi zakladali školy , ktoré súperili o to, kto dá lepšie 
vzdelanie. Takmer v každom európskom štáte vznikali univerzity. 

Spôsoby novej výroby :  

1. manufaktúry (od  latinského slova manus = ruka), boli to ručné dielne, viac 
pracovníkov vyrábalo jeden výrobok a to tak, že každý vyrábal len niektorú jeho 
časť. 

 Manufaktúry boli hlavne : textilné , sklárske a obuvnícke 

2. poľnohospodárska výroba- začalo sa na poliach hnojiť ( trusom zo zvierat ) a 
začali sa siať nové plodiny , ktoré boli dovezené z Ameriky (zemiaky , kukurica, 
tabak  a pohanka). Poľnohospodári obrábali pôdu striedavým spôsobom (jariny, 
oziminy a krmoviny). 

3. obchod - bol zámorský, obchodovalo sa medzi 3 svetadielmi (Európou, 
Afrikou a Amerikou). Voláme to „obchod v trojuholníku“. 

Z Afriky sa dovážali do Ameriky otroci(černosi) pracovali na plantážach-
bavlníkových a tabakových. 

Z Ameriky do Európy prúdili : drahé kovy,  káva, tabak, trstinový cukor, bavlna. 

Z Európy do Afriky sa vyvážal : alkohol , zbrane, textilné látky. 



Najväčšie obchodné centrá : Lyon, Paríž, Londýn, Amsterdam, Hamburg, 
Štockholm. 

   

 

Predmet : Slovenský jazyk a literatúra 

Vyučujúca: Mgr.A.Rybanská 

 
Odkaz od triednej  uč . Pavlovičovej : 
Úlohy z literatúry z minulého týždňa (od16.3.-20.3.2020) som omylom zabudla uverejniť .  
Takže Vás prosím, deti, vypracujte si ich spolu s ostatnými úlohami v nasledujúcom týždni 
(od 23.3. -27.3.2020)                                                Ďakujem . 
 
 

Literatúra                                                             Práca s ukážkami 

 

Utorok - 17.3.2020 

Prečítať si ukážku v literatúre - Jack London : Sivé vĺča (str. 83-86) 

 

Po prečítaní ukážky si žiaci urobia  DEJOVÚ OSNOVU  do zošita (aspoň 10 
bodov).  

 

Napísať charakteristiku matky - vlčice :  

 

Štvrtok -19.3.2020 

Prečítať si ukážku v literatúre -  Gill Harveyová : Rivali (str. 88-93) 

 

Po prečítaní ukážky si žiaci urobia  DEJOVÚ OSNOVU  do zošita (aspoň 10 
bodov). 

Napísať vnútornú charakteristiku hlavných hrdinov : 

 



KLAUS : 

 

HANS : 

 

Slov. jazyk – Gramatika    Príslovky      pondelok            23.3.2020 

                           

sú plnovýznamové neohybné slová, ktoré sa vzťahujú (rozvíjajú a  bližšie 
určujú) : 

♦ slovesá: pekne kresliť,  omylom napísať,  po slovensky písať 

♦ prídavné mená: veľmi pekný,   málo teplý,  veľmi milá 

♦ príslovky: veľmi pekný pekne, úplne vpredu, veľmi hlboko 

 

Podčiarkni vo vetách príslovky, urči ich druh: (miesta, času, spôsobu, príčiny) 

Ľady sa pomaly pohli.  

Skúšku zvládol poľahky.  
Na všetkých bol veľmi milý.  
V škole chýbam príliš často.  
Prišiel z nemocnice domov úplne zdravý.  
Chytil zriedkavo vzácny druh motýľa.  
Postupne sa všetci vystriedajte!  
Oznámil telefonicky, že vyhral súťaž.  
S odmenou bol mimoriadne spokojný.  
Podarilo sa mu obzvlášť rýchlo zbohatnúť.  
Táto hornina je príliš tvrdá.  
Alebo sme sa mlčky všetci dohodli?  
Sadol som si potichučky k starému otcovi.  
Chceš ma náročky vyprovokovať?  
Skáčte vpravo.  
Ich zrak smeroval nahor.  
Do izby vstúpil nadpriemerne vysoký muž.  
Do mesta sa dostali nezvyčajne rýchlo.  
Včera sme si kúpili reflexné prilby.  

http://slovniky.juls.savba.sk/?w=ml%C4%8Dky&c=y6c7&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs


Pozná vysoko účinný liek proti chrípke.  
 

 

Slov. jazyk- Gramatika –Pravopisné doplňovačky  -    streda                                
25.3.2020 

Doplňovačka č. 1 

 

Indián_  žil_ v klanoch a kmeňoch. Klan pozostával z niekoľk_ch rodín. 

Kmene bol_ väčšie. Klany a kmene mal_ náčeln_ka. Niektor_ náčeln_c_ 

svoju rolu zdedil_ , ale väčšinou si náčelník musel túto rolu zaslúž_ť. 

Náčeln_c_   bol_ vážen_ ľudia.  Kmeň  _ch  uctieval pre    _ch múdrosť a  

zručnosť. Žena takúto funkciu nemohla  z_skať.   Keď nastal nejak_ 

problém, náčeln_c_  sa z_šl_  , aby našl_ spoločné riešenie. 

Najprv sa pomodl_l_  a potom v_fúkl_ d_m smerom k nebu. 

 

Doplňovačka č. 2 

veľkolepý R_m, s_rôtky, b_valý majetok, spom_nali sme si na n_ch, chv_ľku 

nev_drží, S_lvester, os_pky, prach sa v_ril, s_chravé počasie, rozkv_tnutá 

v_šňa,  pos_lňovňa, s_la moci, starob_lý náb_tok, z hrnca s_čí  para, nádherný 

kr_štál, v_dela slabo, malinový s_rup,v_berali auto, p_sk vlka je sivý, om_lom 

sa stretli, hlasná s_réna, tr_zniteľ, zápach s_ry, zv_skli od radosti, p_žamo, r_dzi 

kov, jedol s_te jedlo, uv_té vence, s_nka na kolene, zm_zol, prameň pr_šti zo 

zeme, s_nove známky, veľmi s_ta farba, deravé s_tá, v_strihla z papiera, v_žla 

nebudem sa b_ť, dob_vateľ,  dop_t po dreve, v_berali m_to, odtrhnutá kr_ha, 

osob_tne, m_kalo ním, neob_čajná b_tosť, Banská B_strica, zb_točné obavy, 

b_dlo pre sliepky, vydob_ť si šťastie, r_ savá  vever_čka, v okam_hu, p_skal na 

p_šťalke 

 



 

Slov.jazyk – Gramatika –                piatok                       27.3.2020 

Všetci žiaci  si urobia do zošita  : 

Cvičenie na str. 86/ 34  a, b 

 

 

Niektorí žiaci zo  7.D  (je ich asi 9 - 10 ) , oni vedia, ktorí sú to,  mi ešte 
neodovzdali ten dynamický opis (recept).  Tak si ho urobia doma a potom 
v škole mi ho odovzdajú . 

(Na výkres A 4 napísať recept + nákres). 

Arthur  Conan Doyle - Literatúra –        utorok                    24.3.2020 

 

Bol škótsky spisovateľ , žil v rokoch 1859-1930. Vyštudoval za lekára. V roku 
1902  bol povýšený do rytierskeho stavu (titul  sir), za jeho prácu v poľnej 
nemocnici v Južnej Afrike. 

Tento spisovateľ vymyslel postavu detektíva Sherlocka Holmesa . 

Je aj autorom detektívky Pes baskervillský a románu Stratený svet .  

 Na ten obraz nikdy nezabudnem (úryvok z románu Stratený svet) 

Žiaci si doma prečítajú ukážku v literatúre na str. 95-98. 

Po prečítaní ukážky  budú odpovedať na tieto otázky : písomne do zošita  

1.Príbeh rozpráva: 

a/ profesor Challenger lordovi Roxtonovi 
b/ lord Roxton mladému novinárovi 
c/ mladý novinár, ktorý ho zažil spolu s profesorom Challengerom 
a lordom Roxtonom 
d/ lord Roxton profesorovi Challengerovi 

2.Novinár poznal lorda Roxtona ako človeka, ktorý bol: 

a/ stále nespokojný 
b/ pokojný a vždy upravený 



c/ špinavý, ale spokojný 
d/ pokojný, ale uhundraný 

3.Ľudoopi mali: 

a/ veľmi bystrý  zrak  
b/ veľmi dobrý čuch 
c/ slabý  sluch 
d/ slabý zrak 

4.Boli podľa lorda Roxtona  ľudoopi, s ktorými sa stretli, „ chýbajúci 
článok vývoja“ ? 

áno – nie 

5. Ľudoopi  pri prepade odniesli z tábora: 

a/ všetko 
b/ zbrane 
c/ zbrane a jedlo 
d/ všetko jedlo 

6. Ľudoopi  sa pohybovali: 

a/ úplne vzpriamene 
b/ občas sa hornými končatinami dotkli zeme 
c/ stále na štyroch 
d/ skokom 
 

7.Ľudoopom  pri pohybe najviac vyhovoval: 

a/ okraj planiny 
b/ otvorený terén 
c/ hustý les 
d/ voda 
 

8. Doplň: Ľudoop, ktorý stál pri profesorovi Challengerovi, sa od neho 
odlišoval iba 
.................................................................................................................................
...................................................a nízkym splošteným............................................ 

 

 



9.Veta „ V ostatnom bol vládca ľudoopov skvelou karikatúrou profesora.“ 
vyjadruje, že: 

a/ si profesor z ľudoopa robil posmech 
b/ ľudoop vyzeral  hrozivo 
c/ ľudoop bol ako zle vytvorený a smiešne vyzerajúci dvojník profesora 
Challengera 
d/ ľudoop mal dokonalý výzor 
 

 

Fantasy  literatúra  -                                   štvrtok               26.3.2020 

 

Fantasy literatúra  je druh literatúry, populárny  predovšetkým u detí a mládeže.  

Za otca fantasy litertúry sa považuje  J.R.R. Tolkien , ktorý v roku 1937 svojou 
knihou Hobit,  vytvoril nový žáner  populárnej literatúry - fantasy literatúru. 

Vo fantasy literatúre vystupujú zvláštne postavy (trolovia, elfovia, trpaslíci , 
draci..atď). 

U nás , na Slovensku sa venujú Fantasy literatúre manželia Molitorovci : 

Igor Molitor a Muška Molitorová . Sú rodáci z Košíc, ale od roku 1996 však 
žijú v Sydney , v Austrálii, kde pracujú ako architekti. Popritom píšu knihy pre 
deti a mládež. Ich najznámejšia Fantasy séria je : Dievčatko z Krajiny Drakov. 

 

Žiaci si prečítajú doma ukážku z literatúry na str. 100 -104.(Dievčatko z krajiny 
Drakov). 

Potom vypracujú tieto otázky : 

1. Čo z príbehu Dievčatka môže existovať  v reálnom svete, čo patrí do sveta 
fantázie? 

 

2. Hľadajte v texte časti, ktoré sú vzrušujúce a napínavé, a povedzte ako, akými 
prostriedkami  autori dosahujú napätie deja. 

 



3. Sformulujte hlavnú myšlienku textu podľa toho, ako ste ho pochopili. 

 

4. Vyberte si ľubovoľnú časť príbehu a ilustrujte ho. 

 

Predmet : Ruský jazyk    

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 
 
Pracovný list k úlohám  z predchádzajúceho týždňa (od 16.3. -20.3.2020): 
RJ  7   Pracovný list z ruského jazyka ( L7 –L 8 ) 
 
А/Doplň  chýbajúce písmeno. 

рекаДуна.......,  новыйучен.....к, фа.....рика,пен.....л, вы......окийдом, старинны...... замок, 
красна.....  майка,  бл.....зка, муз.....й,  рус.....кийязык, п.....жалуйста,  ч.....рныйкот,   с.....бака, 
парл.....мент,  бр.....ки, мол.....ко, д..... ска, зда......ие,  м......со. 

Б/ Prelož vety. 

1. У папы старая машина. ...................................................................................................... 
2. У меня новые носки.     ............................................................................................................ 
3. У Бориса зелёная рубашка.    ................................................................................................... 
4. У бабушки новая сумка.     ........................................................................................................ 
5. Братислава - столица Словакии .     .......................................................................................... 

В/ Ovládaš slovnú zásobu?  Priraď k číslici správne písmeno. 

1.газета- ...................     a/ obchodný dom 

2.город- .......................    b/ dnes  

3.брюки-.......................    c/ smrek 

4.универмаг- ..................   d/noviny 

5.рубашка- ......................  e/ kúpiť 

6.деньги-........................    f/červený  

7.ёлка-............................   g/nohavice 

8.купить- .......................  h/ peniaze 

9.сегодня-...................     i/ košeľa      

10. красный................    j/mesto 

 



Г/ Usporiadaj repliky dialógu (rozhovoru), očísluj poradie (1. – 4.) . 

- Нет, не куплю. Недавно я тебе купила юлу, сегодня блузку.   ............... 
- Какая красивая кукла!   ..................  
- Куклу мы тебе купим в другой раз.   ................ 
- Мама, купи мне её.     .................. 

Д/ Prepíš text:Мама и дети в универмаге. Там они покупают брюки, ботинки,  носки,мясо,молоко и  
масло.Папа купил новый 
автомобиль..............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................... 

Úlohy na týždeň od 23.3. -27.3.2020 

1. PZ Hravá ruština str. 33 časť Opakovanie / ПОВТОРЕНИЕ 
Vypracovať cvičenia 1, 2 ( v 2. cvičení odpovedať na otázky k textu Bojnice 
/Бойнице)  
 
Slovná zásoba, s ktorou sa stretnete v texte:  
↓ 
вместе (vméste)  - spolu  
зоопарк ( zoopárk) – ZOO 
клетка (kleétka) – klietka pre zvieratá  
слон (slon) - slon 
тигр(ťígr) - tiger 
озеро (ózera) – jazero 
утки, рыбы, раки (útki, rýby, raki) – kačky, ryby, raky 
старинныйзамок (starínyjzamok) – starobylý zámok 
центр (céntr) – centrum  
универмаг(univermág) – obchodný dom  
магазин (magazín) – obchod 
был, была, было ( byl, bylá, byló) – bol, bola, bolo  ( sloveso byť 
v minulom čase – časovanie pozri v zošite RJ)  

Slovná zásoba z predchádzajúcej LEKCIE 8( Pre žiakov, ktorí ju nemajú v zakladači, 
v zošite RJ)   ↓ 

Slovná zásoba  

ёлка  (jólka) –  smrek  
юла  (julá) – vĺčok, detská  hračka  
тётя  (ťoťa) – teta            дядя (ďáďa) – strýko  
универмаг (uňivermág)  –  obchodný dom   
купить  (kupíť) – kúpiť 
какой (kakój) – aký, aká, aké 



взять (vzjať) – vziať  
недавно (ňidávna) – nedávno  
деньги (ďéngi) – peniaze  
сегодня (sivódňa) – dnes  
у него  есть  ....  (u ňivó jesť ....) – on má ....у неёесть ...  (u ňijó jesť...) – ona 
má .... 
упал (upál) – spadol  
старый (stáryj) – starý    новый  (nóvyj) – nový      
современный(savreményj) – moderný, súčasný  
дорогой  (daragój) – drahý , milý  
высокий  (vysókij) – vysoký     низкий (ňízkij) – nízky  
автомобиль (avtamabíľ) – automobil  
голубой (galubój) – modrý, belasý  

 
Učebnica RJ  - Lekcia 9 str. 33 
 
Nové písmená v lekcii  9  
str. 33                                                 str. 35    
Ч  ч = Č č     Щ   щ = SčsčЖ ж= Ž žШ ш =  Š š 
 
Spoluhlásky ч, щ  vyslovujeme vždy mäkko. Чё, щё čítame ( čo, ščo) a  
что čítame ako (što) = čo 
Spoluhlásky ж, ш vyslovujeme vždy tvrdo. Жё, шё čítame ( žo, šo). 
Slovo пожалуйста = prosím  čítame ( pažálsta) 
 

2. Učebnica RJ str. 33 
Nový text: Na hodine kreslenia  -  Наурокерисования ( Na urókerisavánija)  

- čítať, dbať na správnu výslovnosť a intonáciu  viet 
 

3. Napísať a naučiť sa novú slovnú zásobu 

пчела   ( pčelá)- včela 
ещё   (jiščo) - ešte 
кисточка  (kístačka) - štetec 
товарищ   (taváriš) – priateľ, druh 
урок   (urók) – vyučovacia hodina  
рисование   (risavánije) - kreslenie 
рисовать   (risaváť) – kresliť  
рисунок   (risúnak) – výkres, kresba  
только    (tóľka)- iba, len 
почему  (pačimú) - prečo 
ничего  (ničivó) - nič 
краски  (kráski) – farby  
соседка  (sasédka) – susedka  
взять  (vzjať) - vziať 



мак   (mak) - mak 
разный  (ráznyj) – rôzny, rozličný 
оранжевый  (aránževyj) - oranžový 
шина   (šína) - pneumatika 
ёжик   (jožik) - ježko 
жук   (žuk) – chrobák  
лягушка  (ljáguška) - žabka 
мышь (myš) - myš 
однажды (adnáždy) - raz 
пойти  (pajtí) - ísť 
найти  (najtí) - nájsť 
отпустить  (atpustíť) pustiť 
конфета  (kanféta) - cukrík 
кормить ( karmíť) – kŕmiť  
есть  (jesť) - jesť 
ловить  (lavíť) - loviť 
домой  (damój) – domov  
жить (žiť) – bývať, žiť  
деревня   (dirévňa) – dedina  
улица   (úlica) – ulica  
 
Gramatika  
Одна девочка не рисиет.  ( Adnádévačkanirisújet.) – Jedno dievča nekreslí . 
V slovenčine zápor vyjadrený pomocou častice ne píšeme spolu ako jedno 
slovo. V ruštine sa záporná častica ne píše osobitne. Stojí pred slovesom .  
Я нерисую. Tы не рисуешь.  
 
Pracovný zošit - Hravá ruština– spraviť, resp. cvičiť písanie nových písmen Ч 
ч, Ж ж, Ш ш- str. 34 / cvičenia 1, 2  

                  - str. 35 / cvičenie 3 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Predmet : Výtvarná výchova 

Vyučujúca : Ing.D.Kopencová 

Pokračujete v práci z predchádzajúceho týždňa. 

Téma: MÓDA 

Bude sa to týkať obdobia od roku 1940-2020. Vyhľadať na internete odevy nosené v tomto období 

a nakresliť model, ktorý ťa zaujal. 

Formát: A4 (na výšku) 

Technika :  ceruza, pastelky, vodové farby 

 

Práca na dve hodiny!!! 

 

Predmet : Fyzika  

Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Úlohy na obdobie : 23.3.2020 -27.3.2020 

Pozorne si prečítajte text !  

Teplo (energia) sa môže šíriť rôznymi spôsobmi. Jedným zo spôsobov je prúdenie vzduchu, ktorý sa 
zohrieva od tepelného zdroja –napr. radiátora.  

Teplý vzduch má menšiu hustotu ako studený vzduch. 

Zohriaty vzduch preto stúpa smerom hore a na jeho miesto sa dostáva studený vzduch. Takto sa 
postupne zohrieva vzduch v miestnostiach . 

Ďalším spôsobom šírenia tepla je tepelná výmena medzi telesami s rozličnou teplotou. 

Ak sa sprchuješ horúcou vodou tvoje telo sa zohrieva , ale zároveň voda sa ochladzuje. Aby voda , 
ktorou sa sprchuješ nebola príliš horúca, dochádza k zmiešavaniu  vody s vyššou a nižšou teplotou. 

Keď zmiešavame rovnaké kvapaliny s rovnakými hmotnosťami, ale s rozličnými začiatočnými 
teplotami, ich výsledná teplota sa dá odhadnúť – mala by sa rovnať aritmetickému priemeru. 

Príklad: Zmiešame 100ml horúcej  vody s teplotou 60oC a 100ml studenej vody s teplotou 20oC. 

              Výsledná teplota by mala byť  : 60oC + 20oC = 80oC     

                                                                        80oC : 2  = 40oC             



Odmeraná teplota však bude o niečo nižšia ako vypočítaná, pretože časť tepla unikla do okolitého 
vzduchu, zohrialo sa potrubie a pod.  (straty tepla). 

Úlohy: 

Na základe prečítaného textu ,vedomostí získaných na predchádzajúcich hodinách fyziky a 
premýšľaním vyrieš úlohy z učebnice Fyzika pre 7.ročník základnej školy (A4) –  

str.69 –úloha č.3 (praktická + písomne do zošita) 

str.81 –úloha č.1 (písomne do zošita) 

str.82 – úloha č.5, 6 (písomne do zošita) 

 

Predmet : Chémia  

Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Úlohy na obdobie : 23.3.2020 -27.3.2020 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje dôležité   informácie o požiaroch a spôsoboch ich hasenia  
je pre žiakov našej triedy -7.D uverejnená na  portáli  ALF: 

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

              →  meno žiaka (bez hesla) 

             (Učivo  o požiaroch a ich hasení si môžete doplniť aj čítaním textu z učebnice Chémia  

              pre 7. ročník základnej školy  -str.73 -75 ) 

2. Naďalej si vyhľadávajte zaujímavé informácie k projektu : 
„Najväčšie požiare na Slovensku a vo svete“ 
Zistené zaujímavosti  začnite postupne spracovávať  buď vo forme  prezentácie alebo na 
výkres formátu  A3.  

     3.   Nezabúdajte   si občas zopakovať značky chemických prvkov ! 

 

 

 

 

 

 



Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. M. Kubrická 

1.hodina Student´s Book 

-str.50+51 – Kids – Dylan´s plan – do zošitov  - cvičenie 1a – odpovedať na otázky z predchádzajúcej 
časti (U3), 1b- doplniť správne priezvisko podľa textu. Cvičenie 2 – odpovedať na otázky. 

2.hodina Student´s book 

-str.51/cv.3a – nadpis Useful phrases –  vypísať farebne vety a skúsiť preložiť 

-str.40/1,2 – dopĺňanie chýbajúcich slov a fráz v textoch 

3.hodina Workbook 

-str.39/5,6 – čítanie s porozumením a príbeh 

 

 
 
 
Predmet: Nemecký jazyk 
 
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
 
1. MODUL  2/ LEKTION 1 

Nová slovná zásoba k téme WOHNEN – BÝVANIE 
Žiaci sa naďalej učia slovíčka zo slovnej zásoby, ktorú som poskytla minulý týždeň. 

1. Práca s učebnicou 
Kontrolaúlohy 
45/3 – 1e,2a,3f, 4g, 5c, 6b, 7d 

2. Pracovnýzošit 
Kontrolaúloh z minuléhotýždňa – pošlemfoto do skupiny a skontrolujte si to! 

3. Videohttps://www.youtube.com/watch?v=SZMWSpMoqmg 
Pozrieť si aj viackrát. Lepšie je naštudovať si predtým slovnú 
zásobu.Podľavideaaleboučebnice na str. 44, 45 napíšvety o miestnostiach, ktorémášdoma. 
napr. Die Küche ist groß. 

 

POZN. Ak si chcetesamipozeraťvideá na youtube, zadajte do vyhľadávaniaDAF WOHNENa nastavte si 
ajtitulky, aksúvovideu. 

PrajemVám, mojimilí, príjemnýtýždeň!!!  už mi je zaVamismut

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


Predmet : Geografia 

Vyučujúca : Mgr. E.Maková 

Prezentácie sú na portáli ALF zstribecskato.sk→ Program Alf→ kód školy: zstribecskato  (bez 
hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla) ( Informácie uvedené v prezentácii  si prečítajte a 
môžete si ich prepísať ako poznámky do zošita - heslovite.)Kto má prezentáciu k danej téme,  
pošlite na mail eva.makova@gmail.com 

Severná Európa 

/pracuj s atlasom a učebnicou/ 

1. Ktoré štáty zaraďujeme do Severnej Európy/5+3/:  
..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................   

2. Ako voláme štáty Nórsko, Švédsko, Fínsko? ................................................. 
 Prečo? ...................................................................................................................................... 

3. Na ktorých polostrovoch sa rozprestierajú štáty Severnej Európy? 
....................................................................................................................... 
 

4. Ktorý zo štátov Severnej Európy sa rozprestiera na ostrove? ......................................... 
5. Aké pohorie vypĺňa Škandinávsky polostrov? .......................................................... 

 

6. Ktorý zo štátov Severnej E. má: 
a) najviac jazier ................................... 
b) najviac fjordov ................................ Čo sú to fjordy? Ako vznikli? 

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

c) najviac gejzírov ..................................... 
7. Ktorý oceánsky prúd ovplyvňuje podnebie Severnej Európy? ................................ 

 

8. Ktoré štáty Severnej Európy sú monarchie? ................................................................... 
................................................................................................................................................... 

9. Na ktorom polostrove sa rozkladá Dánsko? ...................................................................... 
 

10. Povrch Dánska je prevažne ................................................................... 
 

11. Ktoré ostrovy patria Dánsku 
................................................................................................................................................... 

12.V hlavnom meste Dánska sú atrakcie/aspoň/1/ ....................................,................................ 

13.Prístavy Nórska /3/..................................................... .......................................................... 

mailto:eva.makova@gmail.com


14. Ako sa volá najdaždivejšie mesto Nórska? ................. 
 

15 .Z čoho pramení veľké bohatstvo Nórska?......................................................................... 
 

16. Island je krajinou  ...................a ................................. 
 

17.Na čo sa využívajú horúce  pramene a gejzíry na Islande? ............................................. 

18. Aký druh dopravy na Islande neexistuje? .................................................... 
 

19. Ako sa volajú škriatkovia na Islande .................................................... 
 

 
20. Fínsko je krajina ......................................................................................................... 

 
21. Prístavné mestá Fínska...............................,................................................................ 

 

 22. Mesto zimných športov   .............................................   

 23. Priemyselné mesto ...................................................... 

 24. Aká surovina sa ťaží vo Švédsku..............................., v ktorých mestách..................... 

 25. Prístavy Švédska/3/.............................................. .......................................................... 

 26. Ktoré štáty patria k Pobaltským štátom? 

 27. Čo sa ťaží v týchto štátoch/3/  

 

P.S. od Vašej triednej učiteľky 

Milé deti,  

všetky domáce úlohy majú byť pre Vás možnosťou, ako využiť časť „voľného času“, ako 
rozvíjať myslenie  a celkom nestratiť pracovné návyky. Je samozrejmé, že nie je možné úplne 
nahradiť vyučovací proces v škole. Teraz však máte možnosť organizovať si prácu tak, ako 
Vám to vyhovuje. Nemusíte ráno zavčasu vstávať, báť sa skúšania, testov, písomiek...  
Pracujte iba toľko, koľko vládzete! 

Keď niečo nestihnete, nič sa nedeje. Hlavne , aby ste boli ZDRAVÍ!!! 

Viem, že neistota  a obmedzenia tohto mimoriadneho obdobia,  nám všetkým nepridáva na 
pohode.  Pokúste sa však spojiť príjemné s užitočným a svoje záujmy poprepletať aj 
povinnosťami, ktoré nie sú pre Vás príliš atraktívne. 



Užívajte si prítomnosť svojich blízkych , pomáhajte svojim rodičom, nevyvolávajte zbytočné 
konflikty.  

 Prajem Vám a Vašim blízkym hlavne pevné zdravie a pokoj v duši ! 

Keby niečo, kontakt na mňa máte. 

                                                Pozdravujem  a teším sa na  Vás všetkých! 

                                                                                  Vaša triedna učiteľka. 

 

 

 

 

 


