
Úlohy na obdobie od 27.4.2020 do 30.4.2020 

 

Predmet :Matematika  

Vyučujúca : Mgr.B.Lukačiková 

Nová téma: Percentá.Úroky. Prezentáciu s výkladom nového učiva  a pracovný 
list na precvičenie učiva  nájdete na www.bezkriedy.sk  .  Ak  sa niekto 
potrebuje niečo opýtať,  napíšte mi na mail blukacikova@centrum.sk    rada vám 
odpoviem. Vypracovaný pracovný list 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 
 
Myslím, že ste už  z niektorého predmetu mali videokonferenciu, a asi  už máte nainštalovanú vo 
svojich počítačoch alebo v mobiloch  aplikáciu ZOOM.  Ak nie, skúste si to nainštalovať, resp. stiahnuť 
do telefónov. Prikladám link na návod ako si stiahnuť aplikáciu ZOOM .  

https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k&t=17s 

Takže, dňa 28.4.2020 o 12  hodine budeme mať hodinu matematiky  ako videokonferenciu  cez 
aplikáciu ZOOM.  

ID videokonferencie je540 398 3598  ,  bez hesla. Toto číslo si zapíšte, vždy, keď sa stretneme na 
videokonferencii, tak bude toto isté ID a heslo  nebude. 

 

Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. T.Vrábelová 

PROSÍM VÁS SLEDUJTE EDUPAGE! Kto nemá prihlasovacie údaje, tak poprosí 
triednych učiteľov. Neustále tam posielam materiály a oznamy.  

Kto mi ešte neposlal email, nech tak urobí! Potrebujeme spolu komunikovať. 

LEKCIA 5 EXPERIENCES (Skúsenosti) 

 

http://www.bezkriedy.sk/
mailto:blukacikova@centrum.sk
https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k&t=17s


Moji milí, začíname novú lekciu a preto by som bola rada keby sa zúčastníte 
online hodiny vo štvrtok 30.4. o 12:30kde si vysvetlíme novú gramatiku. Na 
poslednej hodine ste boli iba dvaja, škoda. 

- učebnica s. 56/1 – písomne do zošita, 
- nová slovná zásoba 5A – nájdete vzadu v pracovnom zošite. Slovíčka 

treba vedieť aj písať! 
- s. 56/2 – prečítate si a vypočujete si audio nahrávku na stránke nižšie: 
- všetky počúvacie cvičenia k učebnici nájdete na webovej 

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

- s. 57/3 – vyplnenú tabuľku z textu napísať do zošita, 

GRAMATIKA   

PRESENT PERFECT SIMPLE (predprítomný čas jednoduchý) – minulá skúsenoť 

- začíname novú gramatiku a je veľmi dôležité zopakovať a naučiť sa 
stĺpčeky s nepravidelnými slovesami (3. stĺpec pastparticiple). Ja vám na 
email a edupage pošlem tabuľku s nepravidelnými slovesami ešte raz, aj 
keď ju už odo mňa máte.  

- tabuľku a vysvetlenie novej gramatiky máte v pracovnom zošite na s. 72.  
- doplňujúce materiály pošlem na email a edupage, 
- s. 57/4a–nájdite v texte vety a napíšte. 

 

- S. 57/4b – prečítajte si aký je rozdiel medzi predprítomným časom 
a minulým časom 

- Presentperfect:I’ve been in some plays at the theatre. = 
minuláskúsenosť bez udaniapresnéhočasu v minulosti 
(presnýčasnásnezaujíma) 

- Past simple:Lastyear, I was in ourschoolplay. = udaný presný čas 
kedy sa to stalo (tu nás zaujíma, že sa minulý rok 
zúčastnil školskéhopredstavenia) 

- s. 57/7 – vypočujete si nahrávku a dáte tick na obrázok, ktorý budete 
počuť.  

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


- kto ešte nezačal pracovať so stránkou OxfrodUniversity Press, tak je 
naozaj najvyšší čas, pretože tam nájdete všetko k lekciám – gramatiku na 
precvičenie, slovnú zásobu, nahrávky a pod. 

- pracovný zošit s. 44, 45 – počúvacie cvičenia máte na CD v pracovnom 
zošite. 

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

Vypracované cvičenia mi posielajte na email do 1.5. 

email: tanickavrabel@gmail.com 

 

Predmet :Občianska náuka 

Vyučujúca : Mgr. D. Jamborová 

Kultúra – je chápaná ako výsledok ľudskej činnosti. Delíme ju: 

1. Materiálnu – kniha, maľba, socha,.. 
2. Nemateriálna – obsah knihy, obsah filmu 

Ďalšie delenie kultúry: 

1. Umelecká – sochy, obrazy, umenie 
2. Ľudová – folklór, ľudové piesne, ľudové tance 
3. Masová – vznik v 20. storočí -  film, rozhlas, televízia 

 

Multikultúrnosť – súbor viacerých kultúr na spoločnom území 

 

Úloha: 

Vyhľadajte 5 citátov o kultúre alebo multikultúrnosti. 

 

Vypracovanie poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

Prajem pekný týždeň  

 

 

mailto:dominikajamborova11@gmail.com


Predmet : Biológia 

Vyučujúca : Mgr. J.Fabová 

NERVOVÁ SÚSTAVA 

Zopakujeme si:  

,,Je najdôležitejšia sieť v tele. Tvoria ju  nervové bunky-  NEURÓNY. Tieto spolu s podpornými 
bunkami tvoria mozog a miechu. 

Nervové sústavy:  1. ústredná NS: mozog, miecha 

   2. obvodová NS: mozgové, miechové a útrobné nervy 

Nervy spájajú všetky časti tela. 

Dráždivosť = schopnosť reagovať na rôzne podnety. 

Reflex = odpoveď organizmu na podráždenie. 

Reflexný oblúk: Dostredivé nervové vlákno vedie vzruch do ústrednej NS. Z nej sa ďalší 
vzruch šíri po odstredivom vlákne do výkonného orgánu (rýchlosť až 100 m/s). 

 

STAVBA NERVOVEJ SÚSTAVY 

Miecha – asi 43 cm dlhý povrazec uložený v chrbticovom kanáli, končí pri 1. driekovom stavci. 
Je sídlom základných reflexov.  
Miechový reflex = odpoveď na podráždenie, pri ktorom vzruch prechádza len miechou (napr. 
kolenný reflex). 

Mozog – najdôležitejšia časť nervovej sústavy, v lebke, asi 1,5 kg, obsahuje vyše 12 miliárd 
neurónov. 

Mozog a miecha sú chránené kostrovým obalom (chrbtica, lebka) a blanitým obalom 
vyplneným mozgovomiechovým mokom.“ 

ČASTI MOZGU: 

Predĺžená miecha – dôležité nepodmienené (vrodené) reflexy: prehĺtanie, slinenie, kašlanie, 
dýchacie reflexy 

Most – spája mozog s miechou 

Mozoček – rovnováha tela a presnosť pohybov 

Stredný mozog – vzpriamovacie reflexy, pohyb očí 



Medzimozog – spojenie hormonálneho a nervového riadenia organizmu 

Predný mozog – 2 pologule zložené s lalokov a závitov, na povrchu je sivá mozgová kôra – 
ústredia zraku, sluchu, duševnej činnosti: pamäť, tvorivosť, myslenie, správanie, reč 

Na činnosť mozgu vplýva dostatočný prívod kyslíka a živín. 

 

 

Predmet :Informatika 

Vyučujúci :Mgr.T.Kovačik 

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

Test na portáli ALF 
Názov: Interpretácia grafov 

 

Predmet :Dejepis  

Vyučujúca : Mgr.A.Rybanská   

Na hranici s Osmanskou ríšou (str.81)                                   28.4.2020 

 

Po bitke pri Moháči (1526) sa územie Slovenska stalo súčasťou nového štátneho 
útvaru (Rakúske krajiny, České kráľovstvo , časť Uhorska) . 

Slovensko bolo tak v tesnej blízkosti , na hraniciach s Osmanskou ríšou. Na 
obsadenom území Uhorska(stredná časť) vznikol BUDÍNSKY  PAŠALIK . 

Na čele pašaliku stál PAŠA . (akoby zástupca sultána na dobytom 
území).Pašalik  sa delil na okresy , volali sa SANDŽAKY. Na územie 
Slovenska zasahovali štyri sandžaky : Ostrihomský, Novohradský, Sečiansky, 
Fiľakovský. 

Turci robili často nájazdy až k banským mestám na Slovensku(v snahe získať 
drahé kovy). 



Slováci sa proti Turkom bránili : stavali protiturecké opevenia (vartovky-strážne 
veže).Najznámejšie vartovky sú : v Krupine, v Banskej Štiavnici (Nový zámok). 

Slováci museli platiť dane. Veľa malých chlapcov bolo odvlečených zo 
Slovenska do zajatia(do kasární , do Istanbulu). A tam z nich „urobili“ 
moslimov-janičiarov- elitnú pechotu tureckej armády. 

Slovenské ženy brali Turci do otroctva(sultánovi). 

Na čele Osmanskej riše stál SULTÁN- potom nižšia funkcia je PAŠA- ešte 
nižšia funkcia je správca Sandžaku. 

Sultán mal aj svojho poradcu - bol to veľkovezír (radil mu v oblasti 
náboženstva, islamu). 

Prezentácie na dejepis  na mesiac MÁJ ! 

Môžete si vybrať z týchto historických osobností : 

Martin Luther                                                        Leonardo da Vinci 

Henrich VIII.                                                         Mikuláš Kopernik 

Ignác z Loyoly                                                      Galileo Galilei 

Ľudovít XIV.                                                        Krištof  Kolumbus 

Katarína II. Veľká                                                 Fernao Magalhaes 

Ľudovít II. Jagelovský                                          Henrich Moreplavec 

Ferdinand Habsburský                                         Vasco da Gama                         

Ján Zápoľský                                                        Bartolomeo Diaz 

Peter Pázmaň                                                       Hernán Cortés 

Mária Terézia                                                      Francisco Pizarro 

Jozef  II.                                                              sultán Suleyman I. 

Matej Bel                                                            Juraj Turzo 

Adam František Kollár                                       Mikuláš Oláh 

 



! poznámka!  - žiak Adrián J. (zo 7.C) urobil už prácu o M. Lutherovi -plagát 

                         žiačka Nina T.(zo 7.D) urobila už prezentáciu o K. Kolumbovi 

                         žiačka Alexandra M.(zo 7.D) urobila prezentáciu o Zámorských 

                         objavoch(moreplavcoch)  Títo traja žiaci  mi  už nemusia  

                         posielať ! 

Ostatní  žiaci zo 7.C a zo 7.D mi urobia buď prezentáciu a pošlú mi ju na 
môj mail. 

Alebo urobia doma plagát , formát A3, odfotia mi ten plagát a pošlú mi ho 
na môj mail : arybanska70@gmail.com                     ĎAKUJEM ! 

 

Predmet : Slovenský jazyk a literatúra 

Vyučujúca: Mgr.A.Rybanská 

Slovenský jazyk                       PODMET                 pondelok     27.4.2020 

Hlavné vetné členy dvojčlennej vety sú: Podmet a Prísudok. 

 

PODMET :  základný vetný člen, ktorý vyjadruje pôvodcu deja, nositeľa stavu alebo 
vlastnosti. Pýtame sa otázkou : Kto ? Čo? Vo vete sa podmet označuje (2) 

Podmet môže byť :  

a, vyjadrený:  Otec pracuje. 

b, nevyjadrený /zamlčaný/ :   (On) Pracuje. 

Podmet býva najčastejšie vyjadrený  týmito  slovnými druhmi : 

a, podstatným menom  : Mama varí. 

b, zámenom : Ona varí. 

c, prídavným menom :  Sýty neverí hladnému. 

d, číslovkou : Šiesti sa zúčastnili na súťaži. 

e, citoslovcom : Hurá, zaznelo štadiónom. 

f, neurčitkom : Fajčiť je zakázané. 



 

Slovenský jazyk                                PRÍSUDOK        streda                         29.4.2020 

Prísudok : 

Základný vetný člen, ktorý vyjadruje dej, činnosť alebo stav podmetu. 

Pýtame sa otázkou : Čo robí? Čo sa s ním deje? Vo vete označujeme prísudok (1) 

Prísudok delíme : 

  

a,  slovesný : vyjadrený plnovýznamovým slovesom : Deti nazbierali jahody. 

                       vyjadreným neplnovýznamovým slovesom(pomocným )  

                       slovesom a neurčitkom :  Vy  musíte kresliť. 

 

b,  slovesno -menný : vyjadrený sponovým slovesom a prídavným menom : 

                   Žiak je usilovný.   Sestra je výnimočná. 

                   vyjadrený sponovým slovesom  a podstatným menom : 

                   Otec sa stal majstrom. Brat sa stal automechanikom. 

 

Sponové slovesá sú : byť, bývať, stať sa, stávať sa, zostať, zostávať, ostať,  

                                   ostávať, javiť sa.  

 

!!! na str. 67 v učebnici SJ – napísať do zošita poučku , v žltom rámčeku, úplne dolu . 

 

 

 

 

 

 



Podmet a prísudok                                                                      29.4.2020 

       Vypíš z viet do tabuľky základné vetné členy. 

       Pri podmete urči, či je vyjadrený alebo nevyjadrený:  V, N a pri prísudku, či je 
slovesný alebo slovesno – menný: S, SM 

 Veta Podmet Druh 
podmetu 

Prísudok Druh 
prísudku 

1. Moji rodičia sú naozaj 
starostliví. 

    

2. K narodeninám by som chcela 
dostať mobil. 

    

3. Z veľkého hrnca syčí para.     
4. Siedmacké triedy sú vraj 

priestranné. 
    

5. Začali sme si o vás robiť 
starosti. 

    

6. V Piešťanoch sú kúpele.     
7. Na turnaji sa stal 

najúspešnejším športovcom. 
    

8. Títo dvaja nemajú dosť 
odvahy. 

    

9. Stravné sa od pondelka 
zvyšuje o 0,20€. 

    

10. Stav vody v Dunaji stúpol na 
maximum. 

    

11. Chceli zahladiť stopy na zemi.     
12. Praha je hlavné mesto Českej 

republiky. 
    

13. Úspešnou žiačkou sa stala 
vďaka svojej usilovnosti. 

    

14. Postup práce vždy dodržím.     
15. Kde ste kúpili tento nový 

nábytok? 
    

16. Sady a polia prikryl bielučký 
sneh. 

    

17. Najmladší v triede je Miro 
Polák. 

    

18. V zime sú tatranské končiare 
zvyčajne biele. 

    

19. Kedy sa začnete pripravovať 
na skúšky? 

    

20. Všetci návštevníci dostali 
vecné dary. 

    

 

 



Literatúra –    Robinson Crusoe                                          utorok     28.4.2020 

Robinsonáda 
- je dobrodružné prozaické dielo, ktorého témou je boj jednotlivca (alebo malej skupiny ľudí) 
o záchranu vlastného života na opustenom mieste. Názov literárneho žánru vznikol podľa hlavnej 
postavy diela anglického spisovateľa D.Defoa - Robinson Crusoe. 

 

 

Daniel Defoe, pôvodným menom Daniel Foe (* asi 1660 – †  1731), bol 
anglický spisovateľ a novinár. Napísal až 500 kníh, známa je Robinson 
Crusoe. Napísal ho ako 60 ročný. Rozpráva o synovi                          z 
obchodníckej rodiny, ktorý utečie na more, aby sa stal námorníkom. Po 
stroskotaní lode žije veľa rokov na pustom ostrove. Príbeh  je založený na 
skutočnom príbehu námorníka Selkirka. 

 

            Prečítať si ukážku na str.    130-133 ! 

                                                                        

Práca s textom: 

 

1. Čo našiel na pobreží  Robinson ________________________?  
 

2. Aké pocity v ňom  pohľad na neočakávaný objav vyvolal ?  Podčiarkni  pocity: radosť   strach    
smútok    zdesenie   obavy     potešenie    zvedavosť     hnev     zúfalstvo 
_____________________________________________________________________ 

 

3. Zdôvodni, prečo ho ovládli  tieto pocity.  
_____________________________________________________________________ 

 

4. Keďže nevedel, kto to urobil, o akých možnostiach uvažoval? 
_____________________________________________________________________ 

 

5. Spočiatku konal iracionálne. Vysvetli slovo pomocou Slovníka cudzích slov: 
_____________________________________________________________________ 

 



6. Čo všetko spravil pod vplyvom pocitov, ktoré ho ovládli? 
_____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

  

7. Na juhozápadnom konci ostrova našiel pláž. Čím bola pokrytá? Kto to spôsobil? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

    

8. Ako dlho bol Robinson na ostrove? ________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

9. S akými zvieratami žil a  aké choval? _______________________________________ 
_____________________________________________________________________  

 

     10. Príbeh  je napísaný formou ja-rozprávania či on-rozprávania? Kto je rozprávač? _____  

           ______________________________________________________________________ 

 

Literatúra                            štvrtok                              30.4.2020 

 

Scott  O´Dell   /*1898 – †1989/ 

 jeden z najvýznamnejších autorov americkej prózy 
pre mládež 
 napísal 26 románov pre deti a mládež 

 
Ostrov  belasých  delfínov 

Karana má jedenásť rokov a jedného dňa nešťastnou 
zhodou okolností zostáva na ostrove sama. Jej jedinými 
spoločníkmi sú prírodní obyvatelia ostrova, vtáci a zvie.-
ratá. 

Obsah: Karana, hlavná hrdinka tejto novely, žije v pokoji a mieri so svojím kmeňom na 
Ostrove belasých delfínov , pokiaľ neprídu na lodiach Alueti. Alueti prišli loviť na ostrov 
vydry. Keď už majú svoje lode naplnené kožušinami, nastáva čas, kedy majú za ne zaplatiť. 



Alueti nechcú dať primeranú sumu, a preto sa strhne boj. Alueti zabijú skoro všetkých mužov 
z Karaninho ľudu a odídu. Kmeň žije na ostrove ešte rok. Potom príde na ostrov loď belochov 
a odviezie Indiánov z ostrova. Keď už sú všetci na lodi, Karana zistí, že jej brat Ramo na lodi 
chýba. Išiel si ešte po svoj oštep. Karana vyskočí z lode a dopláva na ostrov za svojím bratom. 
Keď ho nájde, pustí sa s ním k moru, ale zistia, že loď už odplávala. Zostanú na ostrove sami. 
Len Karana, jej brat Ramo a zopár druhov živočíchov. Žijú na ostrove, až keď jedného dňa 
zabijú diví psi Rama. Karana sa vtedy zaprisahá, že všetky divé psy zabije a zhotoví si zbrane. 
Keď už stojí nad prepichnutým telom vodcu svorky psov, nemôže ho doraziť. Zoberie si ho do 
svojho domu, vylieči ho a spriatelí sa s ním. Takto opustená žije na ostrove sama ešte mnoho 
rokov, až keď raz príde na ostrov loď belochov  a konečne ju vezme so sebou. Nakoniec sa 
dozvie, že loď, ktorá pred mnohými rokmi zobrala na palubu ľudí z jej kmeňa, stroskotala na 
mori a všetci zahynuli. Zostala posledná so svojho kmeňa 

Ostrov  belasých  delfínov 

Literárny žáner: robinsonáda – je dobrodružné prozaické dielo, 
ktorého témou je boj jednotlivca / prípadne malej skupiny ľudí/ 
o záchranu vlastného života na opustenom mieste. 

Literárny druh: epika (próza) rozprávanie: ja-forma 

Téma: Príbeh opusteného dievčaťa, ktoré niekoľko rokov zápasí 
o holý život. 

Idea: Človek by mal byť pripravený prekonávať v živote rôzne 
prekážky. Všetky problémy v živote treba riešiť, niekedy je nutné 
prekonať samého seba. 

Hlavná postava: Karana 

Konflikt:  a) vonkajší:  Indiáni a belosi, Karana a divé psy 

      b)vnútorný: Karana (nutnosť porušiť zákony kmeňa   -   zaužívané tradície) 

PREČÍTAŤ  SI UKÁŽKU na str. 134- 136 ! 

Odpovedaj písomne : 

1. Aké pocity máš po prečítaní ukážky?  

2. Aká tragická udalosť sa stala Karane? 

3. Ako sa chcela Karana pomstiť divým psom? 

4. Ako sa správali psy, keď Karana od-niesla Rama do dediny? 

5. Prečo ich prenasledovala a čo chcela prvé urobiť?  



6. Prečo sa jej to nepodarilo?  

7. Ako sa Karana bránila voči psom?  

8. Aké mala pocity, keď psy boli na-blízku? 

9. Ktorý zákon indiánskeho kmeňa Karana porušila? 

10. Čo sa malo stať, keď niekto poruší tento zákon? Akého trestu sa Karana bála? 

11. Prečo Karana porušila zákon svojho kmeňa? 

12. O ktorých činnostiach Karany na ostrove sme sa dozvedeli z textu?  

13. Čo nosila Karana stále so sebou a prečo? 

14. Ako vyzeral vodca svorky? 

15. Prečo nešla Karana viac k jaskyni?  

16. Kde spávala? 

17. S akou nádejou ráno Karana vstávala? 

18. Charakterizujte Karanu. Bolo pre ňu jednoduché porušiť zaužívané tradície? Čo cítila? 

19. Ako by si sa zachoval/zachovala ty, keby si sa ocitol/ocitla na jej mieste? 

21. Sú títo hrdinovia výnimoční? Je  prostredie výnimočné?  

22. V čom táto výnimočnosť spočíva?  

23.  Ktorý typ rozprávania je použitý v ukážke?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet : Ruský jazyk    

Vyučujúca:  Mgr. Miriam Sedláčeková 
Ahojte!  
 
Minulý týždeň som vám cez Edupage poslala zvukové nahrávky textov, cvičení k učebnici 
RJ podľa lekcií (L8,  L 9,  L10). Vypočujte  si  nahrávky  k lekcii 9.  Sledujte  prízvuk a 
intonáciu viet. Zároveň som pripojila aj krátke prezentácie k učivu, ktoré  sme preberali 
a budeme preberať. Pozrite si  prezentácie k lekcii 9. 
 
Mali ste mi poslať vaše prepisy textu v zošite ( učebnica RJ str. 34/cv. 1) a  vypracovanie 
cvičení z PZ str. 36 -37  mailom na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com, aby som mala 
spätnú väzbu o vašej práci doma, ako ste jednotlivé cvičenia zvládli. Ďakujem všetkým, 
ktorí tak urobili. Ostatných prosím, aby mi vyššie uvedené zadania poslali tento týždeň. 

POSIELANIE ZADANÍ Z RJ VO FORMÁTE  WORD 

-  fotky cvičení a úloh, ktoréste vypracovali dáte ako→ jednu WORD PRÍLOHU 

čiže spolu mailom pošlete 2prílohyvo formáte WORD nazvané presne takto: 

Názovprílohy – vaše meno a priezvisko, trieda 

↓ ↓Poznámka 

 
1. PZ – cvičenia 9. L–Janko Mrkvička, 7.D       (PZ - konkrétne str. 36, 37) 
2. Prepis textu – 9.L – Janko Mrkvička, 7.D                  (Text z učebnice RJ str.34/ cv.1) 

                                                                                Namiesto Janka Mrkvičku, napíšete 
                                                                                svoje meno a priezvisko, triedu. 

Ďakujem za pochopenie a poslanie zadaní! 
 
Som rada, že sme sa počuli a videli aj on- line. Budeme takto pracovať aj v nasledujúcom 
období. O dátume, čase a prihlasovaní vás budem informovať na konci každej hodiny a tiež 
cez Edupage. Sledujte informácie, prosím!  

Minulý týždeň mali urobiť test zameraný na opakovanie slovnej zásoby a písmen z lekcie 9 
v programe ALF→ názov: ПoвтoрениеЧ, Щ. Kto si ho neurobil, zostáva v platnosti aj tento 
týždeň. 

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

Test na portáli ALF 
Názov: ПoвтoрениеЧ, Щ 

 

ПOВТOРЕНИЕ – OPAKOVANIE  

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com


A/ Prelož vety  

1. У дедушки старая машина. ........................................................................................... 
2. У меня новые носки.     ................................................................................................. 
3. У Бориса жёлтая рубашка.    ......................................................................................... 
4. Мама и дети в универмаге.    ........................................................................................ 
5. Москва - столица России .   ........................................................................................... 

 

B/ Priraď správne  

1. пчела                    košeľa 
2. шoкoлад              žaba 
3. шутка                    čakať 
4. рубашка              domov 
5. жук                       včela 
6. лягушка               čokoláda 
7. дoмoй                  žart 
8. ждать                   štetec 
9. рисoвать             chrobák 
10. кистoчка              kresliť 

 

Trénujte si čítanie  textu:Два  тoварища(Dvaja priatelia)– učebnica RJ str. 35 – 36 

Vypočujte si k nemu nahrávku, ktorú som vám poslala. Slovnú zásobu k textu máte 
v minulotýždňovom zadaní a v učebnici RJ na strane 110.  

Preskúšajte sa v programe ALF→ názov: Два  тoварища.Пoвтoрение. 

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

Test na portáli ALF 
Názov: Два  тoварища. Пoвтoрение 

Z PZ začnite s nácvikom písmena Х,х = Ch, ch a tvrdého znaku Ъ str. 38 

Poznámky do zošita 
Tvrdý znak nie je hláska. Oddeľuje preponu zakončenú na spoluhlásku od slovného 
základu, ktorý sa začína na samohlásky е, ё, я, ю.Tie čítame ako (je), (jo), (ja), (ju): 
oтъезд, съел, oбъяснить, oбъём. 
 
Slabikuхиtak ako ки, гиpíšeme  s и (i)! 
 Čiže – oрехи, хитрый, мухи, гимнастика, малчики, книги... 
 
Veľa zdravia a študijného elánu!               



Predmet : Výtvarná výchova 

Vyučujúca : Ing.D.Kopencová 

Práca je z minulého týždňa, mali ste na jej vypracovanie 2 týždne. 

Ahojte decká, mám pre vás pripravenú zaujímavú úlohu (dúfam). 

Téma : Oko, nos, ústa. 

Technika: kresba (mäkká ceruzka 2B 4B), 

Pomôcky: A4 výkres, nožnice, lepidlo, časopisy, ceruzka. 

Z časopisov si vystrihnete oko, nos a ústa, dostatočne veľké a nalepíte si to na ľavú stranu výkresu 
pod seba. Medzi obrázkami budú medzery. Na pravú stranu výkresu nakreslite oko, nos ústa podľa 
predlohy, ktorú ste si nalepili na ľavú stranu. Veľmi dobre pozerajte, otvorte si očká a sledujte 
obrázok. Svoju kresbu si vytieňujte jemným šrafovaním, nie rozotieraním prstom! 

Kreslíte jedno oko, jeden nos a jedny ústa. 

Aby sa vám lepšie kreslilo, posielam vám ukážku. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet : Fyzika  

Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Kondenzácia“, 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 

 v prezentácií  nájdete postup pokusu „Určenie rosného bodu“, ktorý si môžete 
doma urobiť, zdokumentovať (napr. krátke video, foto ) a poslať mi na email: 
zlatapavlovicova@gmail.com  

2.  Riešte úlohy z učebnice Fyzika pre 7.ročník základnej školy (A4): 
str.19 / úlohy č. 1, 3 
Riešenie úlohy č.1 aj s dokumentáciou pokusu mi môžete tiež poslať na email. 
 

Skontrolujte si ! 

Riešenie úloh z týždňa od 6.4- 17.4.2020 

str. 43/úloha č. 2  a) Olovo sa nemôže roztaviť v nádobe z cínu, pretože cín má teplotu 
topenia nižšiu, ako olovo. Takže, by sa skôr roztopila nádoba z cínu, ako olovo v nej. 

                                b) Hliník sa v nádobe z ocele môže taviť, pretože oceľ má vyššiu teplotu 
topenia, ako hliník. 

str. 43/úloha č. 3 Pri teplote 200C je lieh v kvapalnom skupenstve a hliník v pevnom 
skupenstve. Lieh je v pevnom skupenstve pri teplote nižšej ako -1160C,ak dosiahne teplotu  

-1160C začne sa meniť na kvapalinu.  Hliník sa začne meniť na kvapalinu, ak ho zohrejeme na 
teplotu „až“ 6580C.   
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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) / 
je uverejnená pre našu triedu, 7.D,  prezentácia : Premeny látok – „Faktory ovplyvňujúce 
rýchlosť chemických reakcií“ 

                     (Učivo  si môžete doplniť aj čítaním  textu z učebnice Chémia pre 7. ročník základnej školy  

                     - str.84 -87 ) 

2. Vypracujte   si úlohy pracovnom zošite – Hravá chémia  pre 7.ročník na  str. 56 /1., 3.,4 
str.57/1., 3. , str. 58 /1., 3., str.59 / 3 

3. Ešte stále  mi môžete posielať prezentácie na tému : „Najväčšie požiare na 
Slovensku a vo svete“ do 30. 4. 2020 na email: zlatapavlovicova@gmail.com .  
Tiež mi môžete poslať fotodokumentáciu projektu spracovaného na výkres formátu A3. 

    P.S.  Zabavte sa a zopakujte si značky chemických prvkov – na portáli ALF   
–  pracovný list „Prvky v tajničkách“! 

 

Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. M. Kubrická 

1.hodina Student´s book 

-kontrola úloh z minulého týždňa – každý dostane hneď po zaslaní domácej úlohy 

-SB U5 – str.56/ cv.2 – čítanie s porozumením – Ambitions – prečítať si text, vypísať neznáme slovíčka 
aSB str.57/ cv.3 - doplniť informácie z textu do tabuľky (do zošita)  

2.hodina Workbook 

-5A – slovná zásoba – naučiť sa nové slovíčka 

-WB str.44/ cv.3 – Collocations - spojte slovesá a podst.mená  

-WB str.45/ cv.5 – nie je to na počúvanie ale dá sa podľa obrázkov napísať čo ľudia robili s použitím 
výrazov v rámiku a s present perfect 
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Predmet: Nemecký jazyk 
 
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Milí žiaci,  
blíži sa k nám nádherný farebný mesiac  - máj, preto som si pre Vás pripravila krásne farebné úlohy. Verím, 
že Vás opäť trošku nabudia i povzbudia do práce i zábavy. Prajem Vám teda príjemnú zábavu  - pastelky sa 
budú hodiť !!! 
PS. Opakovane Vás žiadam, aby ste mi poslali vypracované zadania na mikulova.annamarie@gmail.com . 
Ďakujem  
 

Deutschlehrerin Annamarie 
 
 
1. MODUL  2/ LEKTION 1   Téma  WOHNEN – BÝVANIE 

Opakujte si aj naďalej  slovnú zásobu a gramatiku, ktorú som poskytla počas minulých týždňov. 
V utorok sa opäť spájame prostredníctvom aplikácie ZOOM, kde budeme spoločne pracovať 
a kontrolovať si zadané úlohy. ID  a heslo bude ako vždy, v prípade zmeny Vás budem informovať 
prostredníctvom našej skupiny, prípadne ma kontaktujte na novej mejlovej adrese  
mikulova.annamarie@gmail.com.  
 

2. NOVÁ  SLOVNÁ ZÁSOBA 
 
 

1/ Farblos – bezfarebný 
2/ beige – béžový 
3/ blass – bledý 
4/ karminrot – karmínový 
5/ purpurrot – purpurový 
6/ kalte Fraben – studené farby 
7/ warme Fraben – teplé farby 
8/ farbig – farebný 
9/ violett – fialový (tmavší odtieň) 
10/ kastanienbraun – gaštanovohnedý 
11/ azurblau – azúrový 
12/ indigoblau – indigový 
13/ ocker – okrový 
14/ gelbbraun – žltohnedý 
15/ silbern – strieborný 
16/ grüngelb – zelenožltý 
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3. PRACOVNÝ LIST      
 

 

Das ist   b e g l _____________________________ 
 

Das ist   be e g i _____________________________ 
 

Das ist    ort  ____________________________ 
 

Das ist   ablu _____________________________ 
 

Das ist   g n r u _____________________________ 
 

Das ist   achr s w z ____________________________ 
 

Das ist   aors _____________________________ 
 

Das ist    ail l  _____________________________ 
 

Das ist   ae g n o r _____________________________ 
 

Das ist   abnr u _____________________________ 
 

Das ist    a g r u _____________________________ 
 

Das ist   e i  w _____________________________ 
 

Das ist   e i l o t t v _____________________________ 
 

Das ist    b n t u _____________________________ 
 

Richtig oder falsch?  

  Richtig Falsch 

die Tomate ist grün 
 

  

das Auto ist schwarz 
 

  

der Elefant ist grau 
 

  

die Kiwi ist gelb 
 

  

das Foto ist bunt 
 

  

 

Versteckte Wörter : Finde die 14 Farben heraus ! Nájdi 14 Farieb 

A E B R T Y U H J K L M B Q S F G H J V Y U 
Q S L C G V B S C H W A R Z E R T Y U I G N 
A S A C R Z D F B R E G H N T H Y J U O K I 
W Z U Z U E G R G H I P L I L A O I U L Y T 
N B V C E C R X W A S M L K J H G G F E D S 
B R A U N Y A T E Z S A Q D V R O T H T U K 
N G R E S B U N T S F H U L N C O A F T H J 
Z E F T H J K L X D G E L B G H Y S I O M U 
B E I G E K O M D Z Y J I M J O O R A N G E 



4.RELAX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet : Geografia 

Vyučujúca : Mgr. E.Maková 

Hlavné mesto: __________________ Počet obyvateľov: ______________ (učebnica str. 120) 
Leží na ___________________________polostrove, ostrovoch S _ _ _ _ _ A a S _ _ _ _ _ _ A.  

Pohorie na severe ............dosahuje výšku  __________ m n. m.,jeho najvyšší vrch má názov  
___________________.  

Celým polostrovom sa tiahnu _______________________ vrchy, ktoré majú 
_______________ pôvod. Tieto pohoria od seba oddeľuje ____________________ nížina, 
ktorá má dostatok ________________, úrodné _______________ a prechádza ňou rieka 
__________.  

Rímom preteká rieka___________.  

Taliansky polostrov obmývajú moria: ............................................................................... 

Taliansko leží v __________________________ podnebnom pásme. Vymenuj 3 typické 
plodiny a 1 netypickú plodinu, kt. sa tu pestujú: 
____________________________________________________ Od dôb starovekých 
Rimanov až po súčasnosť sa tu ťaží ______________.  

Vytvor správne dvojice z priemyselných odvetví Talianska: 

 a) strojárstvo 1) olivový olej, potraviny, syry, víno b) elektrotechnika 2) Miláno – mesto 
módy c) textilný priemysel 3) automobily (FIAT, FERRARI), lode, vlaky d) potravinárstvo 4) 
spotrebiče (Zanussi)  

 

 

Centrami priemyslu sú okrem Milána aj mestá T _ _ _ N; J _ _ _ V, ale aj mesto B _ _ _ _ _ Y, 
ktoré je pre turistov známe aj vodnými k _ _ _ _ _ i , na ktorých sa premávajú typické loďky g 
_ _ _ _ _ y Sú tu však aj krásne historické mestá (pomôcka: SPIATOČKA ) 

 

Vatikán je najmenší štát na svete s rozlohou.............. Sídli v ňom...................................... 

Vojenskú ochranu mu robí .................................garda. Nájdi prečo?................................. 

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

Okrem Vatikánu na území Talianska leží ešte štát .............................................................. 



Predmet : Hudobná výchova 

Vyučujúca : Mgr.J.Chvojková 

Zostáva úloha z minulého týždňa: 

Predstavte, že  ste moderátor/ka rádia. Sami vyberáte hudbu. Práve vás požiadali, aby ste napísali 
zoznam skladieb, ktoré by boli podľa vás vhodné pri týchto príležitostiach: 

Začiatok školského roka-                                               Koniec školského roka- 

Deň učiteľov-                                                                   Pieseň pre zaľúbených 

Deň matiek- 

Pieseň pre jubilanta- 

Hľadajte, pracujte s internetom. Všimnite si, že budete musieť vybrať piesne pre rôzne vekové 
kategórie. Hľadajte samozrejme slušné piesne, nie vulgárne.  

Poprosím poslať na môj mail: janka.chvojkova@azet.sk 

Teším sa a ďakujem  

 

Predmet : Technická výchova 

Vyučujúci : Mgr.G.Sitkey 

Učebná látka – Trh práce, voľba povolania, ako by som sa uplatnil ako dospelý. 

Do zošita krátka úvaha 

Aké povolanie /povolania/ by som chcel/a/ robiť a prečo –  
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