
Predmet :Matematika  

Vyučujúca : Mgr.B.Lukačiková 

Tento týždeň budeme opakovať. Ale tak inak. Na www.bezkriedy.sk 

 som vám poslala dve prezentácie, v jednej sú logické úlohy, druhá je 
matematická rozprávka. Pozrite si, vypočítajte, ale tento týždeň mi nemusíte nič 
posielať.  Samozrejme to platí pre tých , ktorí  už všetko poslali. 

Posielať  treba  resty z minulých týždňov. Úlohy , ktoré ste mi ešte neposlali tak  
je potrebné , aby ste  vypracovali a poslali.  

 ONLINE hodina matematiky  tento týždeň nebude. 
 

Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. T.Vrábelová 

LEKCIA 5 EXPERIENCES 

Vypracujte si testy na opakovanie Lekcie 5 A B C. 

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 

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

ONLINE HODINA tento týždeň nebude! 

email: tanickavrabel@gmail.com 

Predmet :Občianska náuka 

Vyučujúca : Mgr. D. Jamborová 

Na tento týždeň vám nezadávam žiadnu úlohu. Chcem vás poprosiť, ktorí ste mi neodovzdali 
všetky zadania úloh, prezentácií, aby ste tak urobili priebehu tohto týždňa na mail: 
dominikajamborova11@gmail.com 

Ďakujem! 

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


Predmet : Biológia 

Vyučujúca : Mgr. J.Fabová 

Ahojte  siedmaci!  

Tento týždeň si zopakujeme : 

Učebnica strana 130/ odpovede mi prosím pošlite na môj mail johankafabova@gmail.com   

 

Predmet :Dejepis  

Vyučujúca : Mgr.A.Rybanská   

Mária Terézia (osvietená panovníčka)                                      26.máj 2020 

(str. 90-92) 

V roku 1740 nastúpila na habsburský trón, 23- ročná panovníčka Mária Terézia. 
Jej otec bol nemecký cisár Karol VI. Nemal mužského potomka, mal len dcéry. 
Mária Terézia bola jeho najstaršou dcérou. 

Mária Terézia vládla celých 40 rokov, od 1740-1780. Bola uhorskou kráľovnou 
a habsburskou kráľovnou. Jej obdobie vládnutia sa nazýva osvietenský 
absolutizmus. Vládla neobmedzene, ale mala pri sebe veľa poradcov 
a pripravila spolu s nimi veľa reforiem . 

Reformy Márie Terézie : 

a, zavedenie tereziánskeho urbáru - poddaní mali presne určené povinnosti 
voči svojmu zemepánovi (koľko dní  majú odpracovať  počas jedného roka) 

- začali sa siať aj nové plodiny(zemiaky a kukurica) 

b, zakladala sieť manufaktúr - hlavne textilné, sklárske, na výrobu keramiky 
(Kremnica, B. Štiavnica, B. Bystrica, Šaštín, Holíč) 

c, zaviedla školskú reformu- čiže povinnú školskú dochádzku pre deti od 

 6-12 rokov. Zaviedla tzv. triviálne školy, kde sa deti učili  čítať, písať a počítať. 
Založila na Slovensku aj dve odborné školy : Banícku akadémiu (1763) 
v Banskej  Štiavnici a Odbornú poľnohospodársku školu v Senci. 

d, uskutočnila aj súdne reformy- zakázala v celej Habsburskej ríši procesy  
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s čarodejnicami a zakázala mučenie pri súdnych procesoch (tzv. tortúra- čiže 
naťahovanie ľudí na škripec) -  viď obrázok v učebnici str. 91 !!! 

Životopis : Mária Terézia bola vydatá za Františka Štefana Lotrinského. Mala 
s ním 16 detí (10 detí ju prežilo, 6 detí jej počas života zomrelo) Medzi nimi aj 
Mária Antoinetta -  !!! nájdi na internete , čo sa s ňou stalo !!! ÚLOHA! 

Mária Terézia hovorila plynule po nemecky, taliansky, francúzsky, španielsky 
a latinsky. Zomrela v roku 1780 na zaliatie pľúc vodou (tzv. vodnatieľka). 

Po jej smrti nastúpil na trón jej najstarší syn - JOZEF II. 

DEJEPIS – prac. lis                                                                                                  26.máj 2020 
 

 
1. Moravské knieža ( Koceľ, Michal III., Mojmír I., Svätopluk ) ...................................... vyhnal z 
Nitry Pribinu  
 
    v roku ( 836, 883, 638, 833 ) .............. . ( vyber  jednu  zo štyroch  možností  ) 
 
 
2. Spojením Moravského a Nitrianskeho kniežatstva vznikla : A -  Samova ríša 
                                                                                                    B -  Veľká Morava 
                                                                                                    C -  Franská ríša 
                                                                                                    D -  Dolná Morava 
 
 
3. Konštantín a Metod prišli na Veľkú Moravu v roku : A - 863 
                                                                                          B - 833 
                                                                                          C - 368 
                                                                                          D – 683 
 
 
4. Prvé slovanské písmo sa volalo :  A - cyrilika 
                                                           B - azbuka 
                                                           C - latinka 
                                                           D – hlaholika 
 
 
5. Z iniciatívy kráľa ( Mateja Korvína, Žigmunda Luxemburského, Ondreja II., Štefana 
I. )  ........................................... 
 
     vznikla roku ( 1625, 1465, 1564, 1485 )…........................v Bratislave  prvá univerzita na území 
Slovenska  
 
     s názvom ( Academia Slovenia, Academia Istropolitana, Univerzita Istropolis, Academia 
Bratislava ..................................................................................................    
 
    ….................................................................... . ( vyber vždy jednu zo štyroch možností ) 
 
 
6. Ktorý veľmož mal prívlastok   „ pán Váhu a Tatier ”  ? :  A - Matej Čák Trenčiansky 



                                                                                               B - Karol Róbert Trenčiansky 
                                                                                               C - Matúš Čák Trenčiansky 
                                                                                               D – Svätopluk 
 
 
 
 
7. Martin Luther  pochádzal  z    :                            A - Ruska 
                                                                                 B - Francúzska 
                                                                                 C - Anglicka 
                                                                                 D – Nemecka 
 
 
8. Vynálezcom kníhtlače bol :   A - Mikuláš Kopernik 
                                                   B - Johann Gutenberg 
                                                   C - Leonardo da Vinci 
                                                   D - Bartolomeo Diaz 
 
 
9. Heliocentrizmus je teória o tom, že :   A -  stredom vesmíru je Slnko, nie Zem 
                                                                  B -  stredom vesmíru je Zem, nie Slnko 
                                                                  C -  zemeguľa sa točí okolo svojej osi 
                                                                  D -  Slnko obieha okolo Zeme 
 
 
10. Kultúrne a umelecké obdobie, hlásiace sa k  obnove antických ideálov v 15. – 16. storočí  sa  
nazýva :    A- humanizmus                          
                                                                           
                   B- renesancia 

                 C- geocentrizmus 

                 D -  kristianizácia 

 

!!! Tento pracovný list je povinný, vypracujte si ho a pošlite mi ho na mail  

arybanska70@gmail.com                       Ďakujem !!!    
     

Predmet : Slovenský jazyk a literatúra 

Vyučujúca: Mgr.A.Rybanská 

SJL - Gramatika                                                            25., 27. a 29.máj   2020 

 

Opakovanie vedomostí o vete- učebnica str. 75- 76. 

mailto:arybanska70@gmail.com


Prečítať si článok na str. 75 ! Potom si urobiť cvičenia 75/2, 3. 

Napísať si tabuľku na str. 76 / 5  Vývoj písma – Ako sa vyvíjalo písmo  

 

 Opakovanie učiva zo 7.ročníka : učebnica : str. 82 / 10, 11, 12, 13, 14   !!! 

Všetky tieto cvičenia si urobíte do zošita ! 

 

 

Zhrniem Vám ešte raz , čo od Vás budem potrebovať k záverečnému 
hodnoteniu zo SJL : 

A,   Charakteristika osoby - to ste mi už odovzdali všetci  !!! 

B,   Pravopisné doplňovačky (sú tri) zo dňa 22.mája 2020 

C,   Pracovné listy (sú tri) z literatúry- western, detektívka, robinsonáda (zo  

       7.mája ) 

       Prac. list- Sokoliar Tomáš (zo dňa 21.mája) 

       Prac. list – Film a rozhlas (zo dňa 28.mája) 

D,   Vypracovaný projekt na danú tému z literatúry- Môj obľúbený  

       literárny hrdina  

 ______________________________________________________________ 

 

DEJEPIS - k záverečnému hodnoteniu budem od Vás potrebovať : 

A, Prezentáciu -prípadne plagát o historickej osobnosti (zatiaľ dali  8 žiaci ) 

B, Pracovný list – zo dňa 26.mája 2020 

 

 

 



Film a iné média – Literatúra                                                                 26.máj 2020 

Film je pohyblivý obraz, ktorý je sprevádzaný zvukom, hudbou a rečou.  

Film vždy rozpráva nejaký príbeh. 

To ho spája s literatúrou. 

Film je podobný aj divadlu. 

V divadle herci vystupujú priamo v divadelnej sále, na javisku. 

V kine nevidíme hercov „naživo“, ale pozeráme sa iba na ich obraz, ktorý sa premieta na plátno. 

Prvú filmovú kameru a premietačku zostrojili bratia Lumiérovci. 

Volala sa kinematograf. 

Zorganizovali aj prvé verejné filmové predstavenie. 

Prvé filmy boli nemé a čiernobiele. 

Až neskôr bol vymyslený zvukový film a farebný film. 

Najnovším vynálezom sú počítačové triky. 

Film sa premieta v kinách, po určitom čase ho vysiela aj televízia. 

Film môžeme sledovať aj z videokazety, DVD alebo na internete. 

Na čistú videokazetu a DVD sa dá nahrať film, ktorý vysiela televízia. 

 

 Ako vzniká film ? 

Vznik filmu 

Filmový príbeh treba najprv napísať, potom pripraviť podmienky na nakrúcanie, nakrútiť a nakoniec 
distribuovať. 

Scénarista je autor príbehu. Svoj nápad na nakrútenie filmového príbehu spracuje do podoby 

scenára. 

Scenár je podrobný návod na nakrútenie filmu. 

Režisér je autor filmu. Je to najdôležitejší človek pri výrobe filmu. Rozhoduje o tom, ako bude film 

v konečnej podobe vyzerať. Riadi všetkých pracovníkov. 

Producent zabezpečuje výrobu filmu. Prečíta si námet scénaristu a rozhodne, či sa film nakrúti 

alebo nie. 



Dramaturg je spolupracovník scénaristu. Pomáha upravovať dialógy. 

Kameraman je človek, ktorý stojí za filmovou kamerou a obsluhuje ju. 

Strihač upravuje nakrútený filmový materiál. 

Zvukár vyrába k nakrúteným záberom zvuk. 

Maskéri zabezpečujú líčenie hercov, upravujú ich. 

Kostyméri rozhodujú o tom, čo bude mať herec oblečené. 

Herci sú profesionáli, ktorí stvárňujú ľudí vo filme. 

Osoba, ktorú herec stvárňuje vo filme sa nazýva filmová postava 

Pracovný list - Literatúra                   Film a rozhlas                    28.máj  2020 

 

1. Definuj, čo je to film. 

 

2. Čo zostrojili bratia Lumiérovci? 

 

3. Aké filmy sa začiatkom 20.storočia vyrábali? 

 

4. Kto je  :  scenárista -   

                   režisér - 

                   producent - 

5. Koho nazývame filmovou postavou? 

 

6. Napíš druhy filmov, aké poznáš. 

 



7. Na aké dve časti a delí filmový scenár? 

 

8.Čo je to rozhlasová hra? Definuj. 

 

9. Ako sa delí rozhlasová hra? 

 

10. Kto je autorom : SOKOLIAR  TOMÁŚ- 

                                 STAREC A POČÍTAČOVÝ  CHLAPEC – 

!!! Tento pracovný list je povinný k záverečnému hodnoteniu zo SJL !!! 
Poslať na môj mail , ďakujem !!! 

 

Predmet : Ruský jazyk    

Vyučujúca:  Mgr. Miriam Sedláčeková 
 
Ahojte, chlapci a dievčatá!  
 
Minulý týždeň som Vás požiadala o vytvorenie projektu na tému Škola a prepis textu 
z učebnice s. 36/ cv.1 

Ďakujem všetkým, ktorí mi tento týždeň svoj projekt  aj prepis textu poslali. Ostatných 
prosím, aby tak urobili čo najskôr. Všetko mi posielajte aj naďalej mailom 

na 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 

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

 Úloha na tento týždeň:  

Opakovanie SZ lekcia 10 

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   

Z PZ Hravá ruština vypracujte cvičenia na str. 41 – 42 .  

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) 

Vypracovanie cvičení z PZ str. 41 – 42 mi pošlite mailom spolu s prepisom textu Bojnice   
(pozri vyššie). 
 
Príjemný týždeň, MSٝ 

 

 

 

 

 

 



 
Predmet : Fyzika  

Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

1. Prezentácia na tému  – „ Spaľovacie motory“  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 v prezentácií si prečítajte, poznámky si nepíšte!!!  
Informácie sú  len na  rozšírenie vašich vedomostí o motoroch!!! 
 

2. Vašou úlohou je naďalej   vyhľadávať informácie , spracovať ich vo forme 
prezentácie, alebo na výkres formátu A3 , zdokumentovať a poslať na môj 
email: zlatapavlovicova@gmail.com                                   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 !  
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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 : „Zmesi“ a „ Fyzikálne a chemické deje“ 
Pozn. Vypracovanie testov je náhrada za 2 pracovné listy . Testy vypracujte (môžete aj 
opakovane)  a samozrejme neposielate!!!   Mám k nim prístup. 
Ak  by niekto nemal možnosť pracovať na portáli ALF, môže prefotiť  a poslať mi tie 
úlohy z pracovného zošita „Hravá chémia“, ktoré ste mali vypracovať 
v predchádzajúcom období. 

                       email:   zlatapavlovicova@gmail.com 

2.  V nasledujúcich dvoch týždňoch si môžete vybrať 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. 
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Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. M. Kubrická 

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

Workbook 

-5D – str.50/ cv.1 – doplň správne slová do textu 

-str.51/cv.5 – prečítajte si email a doplňte chýbajúce informácie do viet 

Student´s Book 

-Culture – Heroes and heroines – str.64/ cv.1,2,3 – prečítajte si text, vypíšte neznáme slovíčka 
a vypracujte cvičenia  - čítanie s porozumením 

Všetko posielajte na mail : kubrickam gmail.com 

Veľmi sa teším, že ste viacerí začali pracovať a posielať úlohy, dodatočne aj projekty. Dostali ste 
kritériá hodnotenia, ktorých sa budeme držať aj na konci školského roka. Takže už viete čo od vás 
očakávame. 

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,  
V prvom rade Vám veľmi pekne ďakujem, že sa snažíte a usilovne pracujete. Neviem, či budeme 
mať on-line hodiny v utorok, pretože budem asi v škole a ťažko povedať, či budem stíhať. 
V každom prípade Vás budem informovať v skupine na messengeri. Hotové úlohy mi pošlite opäť 
na mikulova.annamarie@gmail.com.    Krásny týždeň , Annamarie Mikulová. 
 
Modul  2/ Lekcia 2  EinBesuch – NÁVŠTEVA 
 

OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE 
- slovná zásoba k lekcii v pracovnom zošite, 
- slovná zásoba, ktorú som Vám poskytla minule v prílohe,  
- frázy k téme.   
1. Práca s učebnicou s. 56 cv. 12  

Prečítajtext a napíš, čiplatíčo je podtextom. 
 
s. 56 cv. 13 
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Poskladaj dialogpuzzle a prepíš si text do zošita: 
 
s. 56/14 
Čosapije – doplňvety a napíš do zošita. 

 
2. Práca v pracovnomzošite- strana38/ 11, 12,13 

 

 
Predmet : Geografia 

Vyučujúca : Mgr. E.Maková 

Prezentáciu  z geografie  Bulharsko a Rumunsko 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, Štáty bývalej Juhoslávie 2/ 

Ďakujem, Maková 

Bulharsko a Rumunsko 
 
 
1. Doplň vety slovami z tabuľky: 
 

planina Srbsko 
prímorské Dunaj 
Karpaty Balkánsky 

 
Bulharsko a Rumunsko sú ......................... štáty juhovýchodnej Európy . Ich spoločnú hranicu 
tvorí rieka ...................... Obidva ležia na ............................. polostrove. Spoločným susedom 
na západe je .................... Cez Rumunsko sa tiahne v oblúku pohorie ........................, ich 
pokračovaním v Bulharsku je pohorie Stará ......................... . 
 
2. Vyber správne odpovede a písmeno zapíš do tajničky: 

1) Na západe a východe Rumunska sa rozprestierajú:        S-nížinyL-pohoria 
2) Bulharsko na juhu hraničí s:              F- Gréckom       S- Srbskom 
3) Významnou menšinou v Bulharsku sú :          A- Poliaci                  I – Turci 
4) Druhým najväčším mestom Bulharska je :       A-Plovdiv                B- Konstanca 
5) V Bulharsku sa ťaží :         O-železná ruda a farebné kovy               P –ropa a bauxit 
 

1 5 2 3 4 
     

 



Čo označuje názov v tajničke? 
..................................................................................................... 
 
3. Z názvov bulharských a rumunských miest sa stratili samohlásky. Doplň ich: 
        T _ M _ Š V _ R                        B R _ Š _ V                   B _ R G _ S             P L _ V D _ 
V 
 
4. V každej skupine názvov je jeden nesprávny. Prečiarkni ho: 

a) Dunaj, Marica, Iskar, Pád 
b) Rila, Karpaty, Rodopy, Pirin 
c) Hornotácka, Valašská, Rumunská, Transylvánska 

 
5. Zakrúžkuj 3 plodiny, ktoré sa pestujú v Bulharsku : 
korok            slnečnica           káva              tabak         hrozno           arašidy 
 
6. A ešte 1 úloha. Ak si myslíš , že správna odpoveď je áno, zakrúžkuj písmeno pod ňou, 
ak je správna odpoveď nie , zakrúžkuj toto písmeno. 
áno nie 
1. V Bulharsku prevláda potravinársky priemysel.                  V                U 
2. Najväčšia rumunská nížina je na severe krajiny                   L                R 
3. Bukurešť je hlavným mestom Rumunska.                            Á                I  
4. Na pobreží Čierneho mora je subtropické podnebie.            T                C 
5. Burgas a Varna sú známe rumunské prístavy.                      E                A 
Ak si zakrúžkoval správne písmená, dozvedel si sa názov známeho miesta v Rumunsku. Sú to 
Železné ...................  
Vysvetli čo sú Železné vráta. 
 

Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. Z. Antalová 

Milý žiaci tento týždeň sa zameriame na opakovanie už prebratých lekcií. 
Prikladám vám cvičenia ktoré máte na jeden týždeň. Je to jeden pdf súbor, 
ktorý vám posielam zvlášť na precvičenie nového času - present perfect. 
Ostatné prosím vypracovať taktiež. Máte to zadané na edupage. 
ďakujem  
S pozdravom Antalova   
 
 

Predmet : Výtvarná výchova 

Vyučujúca : Ing.D.Kopencová 

Pre odosielanie prác z predchádzajúcich období samoštúdia email: 
dana.kopencova@centrum.sk 

mailto:dana.kopencova@centrum.sk
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