
Úlohy na obdobie : 31.3.2020 - 3.4. 2020 

 

Predmet :Matematika  

Vyučujúca : Mgr.B.Lukačiková 

Nová téma: Percentá.  Prezentáciu s výkladom nového učiva  nájdete na 
www.bezkriedy.sk  . Sú v nej 4 témy : 1. Jedno percento. 2. Percentá, zlomky, 
desatinné čísla3. Počítanie percent spamäti4. Výpočet percentovej časti. 
 (Neučte sa to naraz jeden deň, radšej postupne). 
 Okrem prezentácie na danej stránke budete mať ďalšiu prezentáciu na 
precvičenie učiva a  1 pracovný list na precvičenie výpočtu percentovej časti. 
Ak  sa niekto potrebuje niečo opýtať,  napíšte mi na mail   
blukacikova@centrum.sk ja vám  rada odpoviem.  

Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. T.Vrábelová 

Týždeň od 30.03 do 03.04.2020 

Opakovanie Lekcie 4 

- vypracujete priložené pracovné listy (poslané na edupage) – 
givingdirections. 

- Opakovanie prítomného priebehového času – budúce plány – pozrite si 
video a k nemu si vypracujte cvičenia online (nemusíte nič písať do 
zošita). 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-aab817d7-731d-4079-9777-
c752fbf3615a/play?userResourceContext=false 

CULTURE: prečítať článok a vypracovať s. 52/1, 2, 3ab – písomne do zošita 

EnglishAcrossthe Curriculum: History: Theplague – s. 53 – prečítať článok 
a písomne vypracovať cvičenia 1, 2, 3, 4. 

 

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

 

http://www.bezkriedy.sk/
mailto:blukacikova@centrum.sk
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-aab817d7-731d-4079-9777-c752fbf3615a/play?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-aab817d7-731d-4079-9777-c752fbf3615a/play?userResourceContext=false


Predmet :Občianska náuka 

Vyučujúca : Mgr. D. Jamborová 

Vojny 

Hlavné príčiny vzniku vojny:  

 Hospodárske, politické  záujmy 

 Nábožensko-etnické konflikty 

Vojny delíme:  

1. Lokálne - na určitom území  

2. Občianske - v štáte  o politickú moc 

3. Svetové- 1. a 2. svetová vojna 

1. svetová vojna ( 28. júl 1914 – 11. november 1918) 

 Vojna vznikla ako dôsledok krajného zostrenia rozporov medzi 
svetovými  mocnosťami v zápase o sféru vplyvu, kolónie, odbytiská a trhy. 

 Najagresívnejšie vystupovalo Nemecko. 

2. svetová vojna  (1. september 1939 – 8. máj 1945 ) 

 Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách 
ľudstva, ktorý stál život asi 45 až 60 miliónov ľudí. Boje prebiehali v Európe, 
Ázii a Afrike. 

 Počas vojny zomreli desiatky miliónov civilistov, milióny príslušníkov ozbrojených 
síl, boli zničené celé mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom 
dedičstve ľudstva.   

 

Revolúcia 

 Prevrat, podstatná zmena v spoločensko- politických vzťahoch. 
 Môže sa uskutočniť aj pokojnou cestou ako v bývalom Československu v roku 1989. 

(Nežná revolúcia )  

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/1939
https://sk.wikipedia.org/wiki/8._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/1945


Predmet : Biológia 

Vyučujúca : Mgr. J.Fabová 

CHOROBY MOČOVEJ SÚSTAVY 

 Močové kamene - vznikajú vyzrážaním minerálnych látok z moču (často soli kyseliny 
šťaveľovej a močovej) v obličke a / alebo v močovom mechúre. Močové kamene blokujú 
odtok moču, príčinou ochorenia môže byť aj nedostatok tekutín. 
 Zápaly močových ciest (močovej rúry, mechúra, močovodu) - najčastejšie bakteriálneho 
pôvodu. 
 Zlyhanie obličiek - je stratou funkcie obličiek. Má rôzne príčiny a rieši sa dialýzou 
(liečebná metóda nahrádzajúca funkciu obličiek, odstraňujúca splodiny metabolizmu 
z organizmu) alebo transplantáciou. 
 
Prevencia ochorení močovej sústavy 

 pravidelné vyprázdňovanie močového mechúra 
  nekonzumovať veľmi presolené a korenené jedlá 
 prechladnutie v driekovej oblasti  

Vyšetrením moču sa dá zistiť prítomnosť drogy v tele a choroby močovej sústavy. 

BONUS Zisti čo znamenajú pojmy: 

 PROTEINÚRIA 
 PYÚRIA 
 HEMATÚRIA 
 GLYKOZÚRIA 
  ACETONÚRIA  
 CHYLÚRIA  
 MOČOVÉ KAMENE 

REGULAČNÉ SÚSTAVY 
  zabezpečujú vnútornú a vonkajšiu jednotu organizmu 
 reagujú na neustále zmeny prostredia 
 zabezpečujú prispôsobenie sa organizmu prostrediu. 

 
1. hormonálna RS – prijíma informácie o zmene prostredia pomocou hormónov – 
produkuje ich telo a krvou sa dostávajú k bunkám 
2. nervová RS - prijíma informácie o zmene prostredia pomocou nervov. Má 
nadradený význam. 
 

 

 



Predmet :Informatika 

Vyučujúci :Mgr.T.Kovačik 

Prezentácia v programe PowerPoint 
Rozsah: 7 snímok  
Téma: Možnosti elektronickej komunikácie počas karantény 
Poslať na mail: informatera@gmail.com (alebo dodatočne priniesť do školy po karanténe) 

 

Predmet :Dejepis  

Vyučujúca : Mgr.A.Rybanská   

    Rozdelenie spoločnosti v novoveku                        utorok 31.3.2020 

 

Novoveká spoločnosť  sa delila inak ako stredoveká. Hlavne vzrástol vplyv 
3.stavu- čiže meštianstva.  

Mešťania- boli bohatí kupci a obchodníci, ktorí obchodovali hlavne s bavlnou 
(so zámorím). Najvýznamnejšie meštianske rody boli v Nizozemsku. 

1.stav - šľachta (tá žila na kráľ.dvoroch)- neplatila dane 

2.stav- cirkev(biskupi,kardináli)- tiež neplatili dane 

3.stav- mešťania (kupci, obchodníci, vlastníci manufaktúr)- títo dane platili štátu 

 

Najsilnejšie absolutistické štáty v Európe : Francúzsko, Španielsko, Rakúsko 
(Habsburgská  monarchia) a Rusko. 

Anglicko a Nizozemsko - boli parlamentné monarchie, to znamená , že 
parlament bol viac ako samotný kráľ. Kráľ musel počúvať a poslúchať 
parlament. 

Ľudovít XIV. - francúzsky kráľ , volali ho „kráľ Slnko“, bol to absolutistický 
panovník, povedal vetu : „Štát som ja“. Dal si postaviť prepychové sídlo- 
Versailles (zámok neďaleko Paríža). 

                                        Veda v novoveku  

mailto:informatera@gmail.com


V 17.storočí začal rozkvet prírodných vied ( matematika, fyzika, biológia, 
chémia  a lekárstvo). Vznikali vo veľkých mestách vedecké spoločnosti (kde 
vedci pracovali). 

Najvýznamnejší vedci 17.stor. - Isaac Newton- anglický fyzik- objavil zákon 
o gravitácii. 

Denis Papin- (čita sa Papén), francúzsky vedec, vynašiel tlakový hrniec. 

 

 

 

Predmet : Slovenský jazyk a literatúra 

Vyučujúca: Mgr.A.Rybanská 

Opakujeme  neohybné slovné druhy    gramatika                     pondelok     30.3.2020 

 

 

1. Vystupňuj tieto príslovky : 

                             2.st.                                                          3.st. 

múdro.....................................                                        ........................................................... 

krásne.....................................                                        ........................................................... 

dobre......................................                                        ........................................................... 

 

2. Urč zvýraznený  slovný druh : 

Dostala som asi sto listov.                                             V prvý deň sa to všetko začalo. 

Oj , veď je to nezmysel .                                                Prešiel okolo. 

Chcem, aby si to urobil dnes.                                         Jaj , znova sneží. 

 

3. Z viet vypíš predložku a urči, s ktorým pádom sa viaže : 

A, Na jazyku med a v srdci jed. 

B, Dostala sa z dažďa pod odkvap. 

C, So suchým aj mokré zhorí. 



D, Bez práce nie sú koláče. 

 

4.  Príslovky v zátvorke daj do správneho stupňa : 

Orol vyletí (vysoko) ako sokol. 

Včela pracuje (usilovne) ako mucha. 

Slimák sa pohybuje zo všetkých zvierat (pomaly). 

Janka recitovala (pekne) ako Danka. 

 

5. V ktorej z možností sú len neohybné slovné druhy? Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

A, prudko, smelo, hi-hi, dom                                          B, ani, že, slovenský, už 

C, večera, večer, zrána, asi                                             D, včera, pri, ani, aj 

 

6.  Podčiarkni v texte príslovky : 

Spieval a pritom tancoval. Naoko sa tváril pokojne. Nasilu prehltol pilulku. Opreteky naháňal  motýle. 

Nos si utieral spakruky. 

 

7. Au, to bolí. 

  Ojojoj, takých tu už bolo . 

  Bŕ, až ma striaslo. 

  Psst, sestrička práve zaspala. 

 

Zvýraznené slová sú : A, príslovky 

                                      B,  častice 

                                      C, citoslovcia 

 

8. Doplň do textu chýbajúce hlásky a čiarky : 

 

Hurá ideme na v_let ale sme si zle v_brali počasie. Vtom sa _prava i _ľava zabl_skalo. Keď sme v_šli  

_popod brány začalo pršať. M_sleli sme si že to r_chlo prejde ale m_lili sme sa. Dážď samozrejme  

neprestával. Niektor_ vraveli ab_ sme pokračovali. Cedilo sa však ako z krhl_. Bŕŕ hlav_ sme mali  



úplne mokré. Báli sme sa ab_ nám _ nich nev_plavilo  všetok rozum. Aj nás lákala tur_st_ka aj sme sa  

báli prechladnutia. 

Slovenský jazyk- gramatika                           streda                         1.4.2020 

 

Vypracovať cvičenie v učebnici na str. 86/ 35 ! 

 

Napísať štyri  pranostiky, ktoré sa viažu na mesiace : MAREC  a APRÍL. 

Dve – na marec, dve – na apríl. 

 

Slovenský jazyk- gramatika                           piatok                        3.4.2020                                 

Doplň do slov správne i/í alebo y/ý. 

1. 

Cudzí  jaz_k,  z_vať od nudy, z_stiť v_nníka,  naša Z_ta, oz_vať sa,  
poz_vanie na slávnosť, jaz_čnica, prez_vať ho prez_vkou, pokazený 
z_ps, dvojjaz_čný test, sestričky koz_čky, slovenský jaz_k, kamz_k, 
priz_vať k nám, voz_ť uhlie, z_stiť pravdu, vz_vať Boha, naz_vať to 
správne, z_mné oblečenie, mať z_momriavky, poz_nkovaný plech,  
kaz_l zábavu; 

2. 

Gaštanové jaz_čky,  z_mné  klz_sko, nez_štné dôvody, b_ť  
z_momrivý, prsteň so z_rkonom, voz_l hnoj, jaz_koveda, loz_l po 
zemi, poraz_l r_tiera, mraz_l zeleninu, vyraz_l dvere, poz_val 
všetkých, navoz_l  hlinu, oz_valo sa, v_z_vať k odpovediz_zať na 
dievčatá, v_vesený z_mník, anglický jaz_k, z_vať v posteli, jemná 
konz_stencia, pokaz_ť z_ps;  

3. 

Dvojjaz_čný slovník, poz_vať do školy, v_plazuje jaz_k, z_stiť 
zlodeja, z_štné dôvody, b_ť z_moravý, prsteň so z_rkónom, jaz_k v 
topánke, dlhé jaz_čisko, loz_l po zemi, poraz_l r_tiera, mraz_l 
zeleninu, vyraz_l dvere, poz_val všetkých, pestujú oz_miny,   



navoz_l hlinu, ozývalo sa, z_stiť adresu, susedova jaz_čnica, z_ma 
v mrazničke, mať z_sk;  

 

4. 

Uz_mený muz_kant, v_z_vať k odpovedi, z_nok, nez_štný návrh,  
z_zať na dievčatá, z_mník, oz_vali sa hlasy, počítať z_sk, z_skať 
pr_nceznú, vyz_vavé oblečenie, anglický jaz_k, z_vať na hodine,  
z_mné prázdniny,  mraz_vé dni, oz_vať sa, jaz_koveda, priz_vať hostí,  
voz_l melóny, mať z_mnicu,  užívam z_nok, mám z_momriavky,  
jaz_ková trieda, umelé klz_sko;  
 

5.  

Z_vať od nudy, z_stiť v_nníka, V_ktor a Z_ta, oz_vať sa, poz_vanie 
na slávnosť, prez_vať prez_vkou, pokazený z_ps, sestričky koz_čky,  
mačacie jaz_čky,  tatranský kamz_k, pohroz_ť trestom, zraz_ť 
autom, vz_vať Bohov, naz_vať správne, voz_ť s_láž, s_lno hv_zdal,  
v_plazený  jaz_k, z_skať kor_sť, naz_val ho Kaz_mír, loz_l po 
skalách, raz_ť tunel;  

 

 

 

Rick Riordan  - Percy Jackson : Zlodej blesku   Literatúra          31.3.2020 

 

Rick Riordan je úspešný americký spisovateľ , autor  5-dielnej knižnej série  

„Percy Jackson“ a ďalších fantasy románov pre  mládež, ale aj série 
detektívnych románov pre dospelých. Narodil sa v roku 1964. 

V USA jeho diela patria medzi veľmi obľúbené, sú aj sfilmované. 

Hl. hrdina : 12-ročný chlapec Percy sa dozvie, že je synom starogréckeho boha 
Poseidona. Umiestnia ho na Vrch polokrvných(ostrov pre deti bohov). Percy čelí 
obvineniu , že na otcov príkaz  ukradol svojmu strýkovi Diovi (Zeus) zázračný 
blesk. Percy musí nájsť ukradnutý blesk boha Dia, aby zachránil Zem pred 
vojnou. 



 

 

Obsah :  

Liter. druh : epika(próza) 

Liter. útvar : fantasy román 

Hlavná postava : Percy Jackson 

Vedľajšie postavy : Cheiron, satyr Grover 

Druh rozprávania : „ja“ rozprávanie 

 

Prečítať si ukážku  :  str. 106- 110 v literatúre. 

 

Pracovný list                          Literatúra              štvrtok   2.4.2020                
                                  
 
 
                              
                             Percy Jackson  - Zlodej blesku 
 

Úlohy pred prečítaním úryvku : 

V úryvku sa stretnete s menami gréckych bohov. Napíšte: 

Mená niektorých gréckych 
bohov................................................................................... 

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

... 

Vysvetlite, čo je 
titán/Titan......................................................................................... 

Vysvetlite, čo je 
labyrint................................................................................................ 

Ako sa volali: najvyšší grécky boh............................., boh 
mora.................................... 



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

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

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

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

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

boh podsvetia................................, bohyňa 
múdrosti.................................................... 

Ak viete, vysvetlite slovo „ 
mysteriózny“............................................................................ 

Úlohy po prečítaní úryvku : 

a)  Ako vás zaujal úryvok 

a prečo................................................................................... 

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

........ 

b) Napíšte, ktoré doby sa prelínajú v úryvku 

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

 

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

....... 

Postavy: 

a) Napíšte meno a vlastnosti hlavnej 

postavy................................................................. 

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

.......... 

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

.......... 

b) Napíšte mená ďalších postáv a pripíšte  + kladná  a – záporná. 

  

               

c) Napíšte mená dvoch postáv, ktoré priamo nevystupujú v úryvku, ale ovplyvňujú 
dej. 

 

d) Aký je vzťah medzi týmito 
postavami......................................................................... 

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



Zlodej blesku: 

 a)Prečo má úryvok taký 
názov?........................................................................................ 

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

.. 

b, Ako vyzeral majstrovský 
blesk?..................................................................................... 

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

c) K čomu slúžil  tento blesk a akú má 
silu?...................................................................... 

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

.. 

d) Napíšte dôvod vypuknutia vojny  podľa 
úryvku............................................................ 

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

.. 

e) V dnešnej dobe sa ľudia tiež obávajú vojen. Viete napísať, čo môže viesť k jej  

vypuknutiu?.....................................................................................................................
. 

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

. 

 

Predmet : Ruský jazyk    

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 
Opakovanie slovnej zásoby (lekcia 9) a čítanie textu z učebnice – str. 33 Na hodine 
kreslenia - Наурокерисования 

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  
 

 

Upevňovanie, tréning  písania písmen :  

Ч  ч = Č č  Щ   щ = SčsčЖ ж= Ž žШ ш =  Š š 

 

Z pracovného zošita  Hravá ruština vypracovať cvičenia  4, 5, 6 na str. 36 

Str. 37 /opakovanie cvičenia 1, 2, 3, 4  

Kontrola cvičení v PZ - strana 36, 37 

Str. 36   

cvičenie 4 –дочки , учебник, карандаш, ручка, Верочка, нарисовала,  
зайчика, мама, дочке, шапку, Кошице, города, Жилина . 

cvičenie 5 - lopta -мяч,mačka -кошка, ježko - ёжика, ceruzka –карандаш 

cvičenie 6 -  tajnička (кросворд) 



1. кошка  2. девочка  3.  жук 4. собака    
5.мальчик6.  машина   7. карандаш 
 
Str. 37 / cvičenie 1-a/  B         b/ A   c/ C 

cvičenie 2 - samostatne dopíšete písanú podobu písmen. 
 ( pomôžte si tabuľkou AZBUKY) 

cvičenie 3 –  A = 2,  B = 3,  C = 1 

            cvičenie 4 – preklad viet→  У меняшоколад. Ёжик живёт в лесу. Там пчела.  
На парте книги.  

 

 

 
 
 
Predmet : Fyzika  

Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „Skupenstvo látky. Premeny skupenstva 
látky “, 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) 

               V závere prezentácie je niekoľko otázok. Odpovede na tieto otázky  zapíšte do zošita. 

2. Úloha  na opakovanie : 
a) Aké teplo prijmú telesá z rozličných látok, uvedených v tabuľke ( učebnica - Fyzika pre 

7.ročník základnej školy – str.88 ) s rovnakou hmotnosťou  600g, ak sa zohrejú z teploty 
18oC na teplotu 100oC ?  
Upozornenie !  Hodnoty hmotnostných tepelných kapacít, sú v tabuľke, v učebnici 
uvedené v jednotke J/kg .oC .  Nezabudnite na to, keď budete uvádzať jednotky 
vypočítaných hodnôt TEPLA pre jednotlivé telesá. 
 

b) Zoraďte látky z tabuľky podľa veľkosti vypočítaných hodnôt  prijatého tepla (od 
najmenšieho po najväčšie ).  

c) Ktorá látka, potrebuje najviac tepla na svoje zohriatie ? 
Ako sa môže využiť táto jej vlastnosť ?  
Pozn. Ak nevieš odpoveď  na poslednú   otázku, skús ju hľadať čítaním textu v učebnici 
 - Fyzika pre 7.ročník základnej školy –str. -75 -76. 



Skontroluj si ! 

Riešenia úloh z týždňa od 16.3. do 20.3. 2020 

str.88 /“ÚLOHA“ 

a) Q = m.c.( t2 –t1) 
b) m = 10 kg 

t1 = 200C 
t2 = 1 0200C 
c  = 452 J/kg.0C 
Q = ? 

c) Q = 10 kg . 452 J/kg.0C . ( 1 0200C – 200C) 
Q  = 4 520 000 J = 4 520  kJ 
Kus železa musí prijať 4 520 kJ tepla. 

str. 89/ 2. úloha 

m = 10 kg 
t1 = 600C 
t2 = 400C 
c  = 4,2  kJ/kg.0C 
Q = ? 

        Q = m.c.( t1 –t2) 

Q = 10 kg . 4,2  kJ/kg.0C . (600C -400C) 
Q = 840 kJ 
Voda v radiátoroch odovzdala  840 kJ tepla. 

str. 89/ 3. Úloha 

m = 1,5 kg 
t1 = 1200C 
t2 = 200C 
c  = 2  kJ/kg.0C 
Q = ? 

        Q = m.c.( t1 –t2) 

Q = 1,5 kg . 2  kJ/kg.0C . (1200C -200C) 
Q = 300 kJ (300 000 J) 
Z oleja sa uvoľnilo 300 kJ tepla. 

 

 

 

 



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 triedu 7.D  dve prezentácie : 
a) Energetické premeny látok – „EXOTERMICKÉ a ENDOTERMICKÉ reakcie“ 
b) Premeny látok – VYSKÚŠAJTE SA!  

                      Prvá z prezentácií obsahuje nové učivo.   

                     Druhá Vám umožní zopakovať si  už nadobudnuté vedomosti.    

             (Učivo  o endotermických a exotermických reakciách  si môžete doplniť aj čítaním  

              textu z učebnice Chémia pre 7. ročník základnej školy  - str.76 -77  

 

2. Pokračujete  v tvorbe  projektu  : 
„Najväčšie požiare na Slovensku a vo svete“ 
(Termín dokončenia : 30. apríl 2020 )  

    P.S.  Nezabúdajte   si občas zopakovať značky chemických prvkov ! 

 

 

Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. M. Kubrická 

1.hodina Student´s book 

Do zošita farebne prepísať: 

Gramatika – present continuous for future arrangments (prít.priebehový čas na schôdzky, plány 
v budúcnosti) 

-ak máme dohodnuté nejaké stretnutie, termín u lekára, niečo zapísané v diároch tak použijeme na 
vyjadrenie budúcnosti present continuous 

Príklad: We are going to the cinema on Friday. 

-str.51/cv.5a – napíš do zošita podľa tabuľky (denníka) čo bude robiť Smart Alec budúci týždeň (s 
pomocou present continuous na vyjadrenie budúcnosti) 

-str.51/5b – použi časové vyjadrenia z tabuľky a napíš o sebe aké aktivity budeš robiť 

2.hodina Student´s Book 



-str51/cv.6a – doplň dialóg, 6c –napíš 3 dialógy s pomocou kľúčových informácií podľa vzorového 
dialógu 6a 

3.hodina Workbook 

-str.41/cv.3 – pozrite sa na diár a doplňte vety (čo bude robiť) 

-str.41/cv.4 – dajte vety do správneho poradia 

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

Téma  WOHNEN – BÝVANIE 
Žiaci sa naďalej učia slovnú zásobu, ktorú som poskytla. 

1. Poznámky do zošita 
 
Zápor/Negation -  nicht a kein 
 
V nemčinesazáporvyjadrujerôznymispôsobmi, my si dnesvysvetlímepoužívaniezáporu KEIN – 
ŽIADNY a NICHT – NIE, NE-. 
 
    A/ KEIN -ŽIADNY 
Otázka: 
 
Čo je to, nejakýstôl? Was ist das, ein Tisch?  
 

Áno,  to  je  nejaký  stôl.    
Ja,  das ist ein  Tisch. 

Odpoveď: 
Nie,  to nie je  stôl, to  je  nejaká

 skriňa. 
doslovne  Nie,  to je žiadny stôl,  to je  nejaká
 skriňa. 
   Nein,  das  ist kein  Tisch,  das  ist ein Schrank. 
 
       (skriňamáčlen DER, preto je ein!!) 
 
Pozn.  Precvičte si toprosím v pracovnomzošite s. 30 cv.5. 
 
    B/ NICHT – NIE, NE- 
 
Otázka:   
 
Je   záhrada  veľká? 
Ist   der Garten  groβ? 
 
Odpoveď: 
 



Nein,   er      ist   nicht groβ. 
Nie,   on (pretože je DER GARTEN)   je   nie veľký. 
 
Ďalšievety: 

Kuchyňa nie je malá.   Die Küche ist nichtklein. 
alebo  Nie, kuchyňanie je malá.  Nein, die Küche ist nichtklein.  
 
Viacpríkladovnájdeš v učebnici na strane 83 /12!!!! 
 
 
  

2. Pracovnýzošit 
Strana 31 cv. 6, 7 
 
 

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



 
Predmet : Geografia 

Vyučujúca : Mgr. E.Maková 

Pobaltské štáty 

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,pošlitenamail eva.makova@gmail.com 

 

Zároveň vám posielam veľmi peknú  prezentáciu Dominiky zo 7.D Nórsko. Pozrite si to. 

 

Severná Európa – precvičenie 

1. Z pojmov vytvor správne trojice.  Dánsko, Island,  Nórsko, Fínsko, Švédsko 

Oslo, Štokholm, Kodaň, Reykjavik, Helsinky 

Lofoty, Vatern, Fínsky záliv, Faerské ostrovy, Hekla 

 

2. Ku značke priraď štát. 

A. Nokia 

B. Ericsson 

C. Lego 

D. Ikea 

 

3.  Napíš, v ktorom štáte ležia tieto mestá + akú funkciu plnia. 

 

Mesto Štát Funkcia 

Malmo  

Tallin   

Uppsala   



Lahti   

Kiruna   

 

4. Doplň vety. 

A. Medzi pobaltské štáty patria .............. 

B. Estónci a Fíni patria k ............. jazykovej skupine. 

C. Island je krajinou................ a ..................... 

D. Dánsko leží na ......................... polostrove. 

E. Najvyšší vrch v Škandinávskom pohorí sa volá ....................... 

F. Fínsko sa označuje ako krajina ........... ........... . 

 

5.  Vyber vždy dva štáty, ktoré majú niečo spoločné. 

Štát Spoločná charakteristika Štát 

 Škandinávske vrchy  

 jazerá  

 Laponci  

 Botnický záliv  

 kráľovstvo  

 
Predmet : Technická výchova 

Vyučujúci : Mgr. G. Sitkey 

Oprava omietok, maľovanie, drobné domáce údržby – učebnica Techniky str. 168-175 

Predmet : Výtvarná výchova 

Vyučujúca : Ing.D.Kopencová 

Pozri úlohy pre 7.C alebo 7.A ! 

 


