
Predmet :Matematika  

Vyučujúca : Mgr.B.Lukačiková 

Nová téma :Promile. 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 
ONLINE hodina matematiky  7. 5.2020 o 10 hodine na ZOOM 
ID 540 398 3598  ,  bez hesla. 

 

Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. T.Vrábelová 

Ahojte, ešte stále je vás dosť kto mi neposlal ani jednu vypracovanú úlohu. 
Budem rada ak mi ich pošlete, aby som videla ako sa vám doma darí. Ja vám 
spätne pošlem opravu. Na online hodine by som chcela vysvetliť predprítomný 
čas – tvorenie otázok. Online budeme vo štvrtok 7.5. o 13:00. Ak bude zmena, 
napíšem do skupiny. Ak sa vám dá, pripojte sa!  

LEKCIA 5 EXPERIENCES (Skúsenosti) 

5B Haveyoueverclimbed a mountain? 

- učebnica s. 58/1 – vypočujete si a prečítate si článok o našich obľúbených 
hrdinoch. 

- všetky počúvacie cvičenia k učebnici nájdete na webovej stránke: 
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=sk&selLang
uage=sk 

- nová slovná zásoba 5B – nájdete vzadu v pracovnom zošite. Slovíčka 
treba vedieť aj písať! 

- s. 59/2 – doplníte a napíšete vety či SweetSue alebo SmartAlec. 

 

GRAMATIKA   

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


PRESENT PERFECT SIMPLE (predprítomný čas jednoduchý) – minulá skúsenoť 

OTÁZKA 

- na edupage som vám minulý týždeň poslala tabuľky s nepravidelnými 
slovesami. Pevne verím, že ste si to všetci pozreli a zopakovali. Je to 
nesmierne dôležité vedieť. Taktiež som vám poslala tabuľku 
s vyčasovanými slovesami v predprítomnom čase. Máte tam všetko – 
kladnú vetu, zápor a aj otázku. 

- Do zošita si prosím napíšte ako sa tvorí otázka v predprítomnom čase 
(pýtame sa na minulú skúsenoť): 
 
PresentPerfect: questions (s.59/3a) 
Haveyouwonanycompetitions? = Vyhral si nejaké súťaže? 
Yes, I have. / No,  I haven’t. = Ano, vyhral. / Nie, nevyhral. 
Has he climbed Mount Everest? = Vystúpil/Vyšplhal sa na Mount Everest? 
Yes, he has. / No, he hasn’t. = Anovyšplhal. Nie, nevyšplhal. 

- nájditeviacpríkladov v textena s. 58 a výpištevety do zošita. 

 

Present Perfect:ever (niekedy) and never (nikdy). = 
totosútypicképríslovky, ktorépoužívame s predprítomnýmčasom. 
Everpoužívame v otázke a never v odpovedi.Ever stojí vo vete vždy medzi 
osobou a plnovýznamovým slovesom a never medzi pomocným 
slovesom HAVE a plnovýznamovým slovesom. 

Have you ever played golf? No, I haven’t.Hralsiniekedy (v živote) golf? 
Nie, nehral.  

I have never played golf. = (veta je záporna). Nikdysomnehral golf. 

 

- 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. Precvičte si novú gramatiku 
na: 
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/?cc=sk&sel
Language=sk 

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


- pracovný zošit s. 46, 47 – 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 7.5. 

email: tanickavrabel@gmail.com 

 

Predmet :Občianska náuka 

Vyučujúca : Mgr. D. Jamborová 

Úloha: Predchádzajúci týždeň ste mali za úlohu vyhľadať citáty zamerané na kultúru alebo 
multikultúrnosť. Prosím z vypísaných citátov si vyberte jeden a snažte sa ho analyzovať ( aké 
posolstvo má priniesť). 

Vypracovanú úlohu prosím poslať na mail! 

Prajem pekný týždeň! 

 

Predmet : Biológia 

Vyučujúca : Mgr. J.Fabová 

OBVODOVÁ NS 

- zložená z nervov, ktoré spájajú všetky časti tela s ústrednou NS 

Mozgové nervy – prenášajú informácie k zmyslovým orgánom a svalom na hlave (zrakový 
nerv, čuchový, tvárový). 

Miechové nervy – riadia oblasti tela od krku nadol. 

Vzruchy z miechy a mozgu si uvedomujeme a činnosť orgánov dokážeme ovládať vôľou. 

Útrobné nervy – činnosť vnútorných orgánov, vzruchy si neuvedomujeme a neovládame 
vôľou. 

ZMYSLOVÉ ORGÁNY 

Receptory = nervové bunky citlivé na podnety. 

Podnety: fyzikálne – svetlo, teplo, tlak, zvuk 



  chemické – vôňa, zápach, chuť 

Receptory reagujú na podnety z vonkajšieho prostredia i z častí nášho tela. 

Čuch 

Čuchové receptory sú uložené v nosovej dutine. Pach si uvedomujeme v mozgovej kôre. 

Chuť 

Receptory – chuťové poháriky – sú v ústnej dutine na povrchu jazyka. Základné chute: kyslá, 
horká, slaná, sladká. 

Hmat 

Receptory – hmatové telieska – sú v koži. Sú citlivé na dotyk a tlak. Vnímame nimi drsnosť, 
vlhkosť, tvrdosť, teplotu, chvenie = kombinované pocity. V orgánoch (okrem pokožky) sú aj 
voľné nervové zakončenia – pociťovanie bolesti. 

 

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: Z histórie PC (Pozn.: Riešenia úloh vyhľadávaj na internete.) 

 

Predmet :Dejepis  

Vyučujúca : Mgr.A.Rybanská   

Protihabsburské stavovské povstania                             5.máj 2020 

(str. 82) 

Rakúski Habsburgovci - chceli jednotnú katolícku ríšu, riadenú z jedného centra (z Viedne). 
Habsburský panovník chcel zdanenie uhorskej šľachty(čiže aby šľachta platila dane).  
Uhorská šľachta bola protestantská, Habsburgovci boli katolíci. 

Uhorská šľachta sa postavila na odpor voči Habsburgovcom a viedla niekoľko povstaní proti 
nim. Tieto povstania boli v rokoch 1604-1711. 

A, povstanie Štefana Bočkaja - bolo porazené  Habsburgovcami 



B, povstanie Imricha Tökölyiho- bolo porazené Habsburgovcami  

C, povstanie Juraja Rákociho- bolo porazené Habsburgovcami 

D, povstanie Františka II. Rákociho- skončilo podpísaním mieru (Satmárskeho, v roku 1711) 
medzi uhors. šľachtou a habs. panovníkom. 

Uhorská  šľachta  mala stále cirkevnú slobodu (protestantské náboženstvo) a naďalej neplatila 
dane. 

V tomto čase sa rozmáhalo aj zbojníctvo (v horách). Zbojník Juraj Jánošík- bol najznámejší, 
zomrel v L. Mikuláši (1713, bol popravený) 

Bitka pri Viedni – 1683  

- porážka Osmanskej ríše(Turkov) a ústup z Uhorska , spojenecké kresťanské vojská 
porazili Turkov . Turci sa stiahli do Istanbulu. 

Kresťanské  spojenecké vojská- Rakúski Habsburgovci, Španielski Habsburgovi, 
Francúzsko, Poľsko , Rusko. 

 

Predmet : Slovenský jazyk a literatúra 

Vyučujúca: Mgr.A.Rybanská 

Vetný člen- holý, rozvitý alebo viacnásobný                                4.máj 2020 

(str.68-70) 

Vetný člen môže byť holý (matka), rozvitý (starostlivá matka) a viacnásobný  

(matka a otec). 

Holý vetný člen je vo vete samostatný. Nie je spresnený ďalším slovom. 

Rozvitý vetný člen je bližšie určený (spresnený) iným slovom. 

Viacnásobný vetný člen tvoria dva alebo viaceré rovnocenné vetné členy. Jeho členy sú 
oddelené čiarkou. Posledný vetný člen je pripojený spojkou.(sestra, brat a matka), (ujo, teta 
a bratranec), (ja, matka a otec). 

Matka upratuje. (matka je holý vetný člen) 

Starostlivá matka upratuje. (starostlivá matka je rozvitý vetný člen) 

Matka a otec upratujú.( matka a otec je viacnásobný vetný člen) 

Matka , otec a brat upratujú.(matka, otec a brat  je viacnásobný vetný člen) 



Cvičenie na str. 69/6 : 

 

Holý vetný člen :                                                            

Protestovali proti skládke odpadu.         

Fľaša ich netrafila. 

Sfalšovali podpisy. 

 

Viacnásobný vetný člen : 

Dolár stlačil ceny ropy a benzínu. 

Sekera, Višňovský a Handzuš prekvapili. 

Ukradli  obrazy a sochy. 

 

Holá a rozvitá veta                                                         6.máj 2020 

(str. 69) 

Veta, ktorá obsahuje len podmet a prísudok (čiže prisudzovací sklad) je veta  

holá. 

Napr.  Mrazy ustúpili.              (holá veta) 

           Počasie je premenlivé.  (holá veta)          (viď tabuľka na str. 69- žltá) 

           (oni) Odišli.                   (holá veta) 

 

 

 

Veta, ktorá okrem prisudzovacieho skladu obsahuje aj iné vetné členy, je rozvitá. 

Napr. Amazonský prales sa zmenšuje pomalšie. 

(prales je podmet, zmenšuje sa je slovesný prísudok) 

(Amazonský , pomalšie - iné vetné členy) 

!!! Urobiť cvičenie  na str. 86/ 36 



                                  na str. 87/37 

                                  na str. 87/38 b,  

Správne odpovede k pracovnému listu zo dňa 29.4.2020  Podmet a prísudok 

 

 Veta Podmet Druh 
podmetu 

Prísudok Druh 
prísudku 

1. Moji rodičia sú naozaj 
starostliví. 

rodičia V sú starostliví SM 

2. K narodeninám by som 
chcela dostať mobil. 

ja N by som chcela 
dostať 

S 

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

priestranné. 
triedy V sú priestranné SM 

5. Začali sme si o vás robiť 
starosti. 

my N začali sme si 
robiť 

S 

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

najúspešnejším športovcom. 
on N stal sa 

športovcom 
SM 

8. Títo dvaja nemajú dosť 
odvahy. 

dvaja V nemajú S 

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

stravné V zvyšuje sa S 

10. Stav vody v Dunaji stúpol 
na maximum. 

stav V stúpol S 

11. Chceli zahladiť stopy na 
zemi. 

oni N chceli zahladiť S 

12. Praha je hlavné mesto 
Českej republiky. 

Praha V je mesto SM 

13. Úspešnou žiačkou sa stala 
vďaka svojej usilovnosti. 

ona N stala sa žiačkou S 

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

nábytok? 
vy N kúpili ste S 

16. Sady a polia prikryl 
bielučký sneh. 

sneh V prikryl S 

17. Najmladší v triede je Miro 
Polák. 

Miro Polák V je najmladší SM 

18. V zime sú tatranské 
končiare zvyčajne biele. 

končiare V sú biele SM 

19. Kedy sa začnete 
pripravovať na skúšky? 

vy N začnete sa 
pripravovať 

S 

20. Všetci návštevníci dostali 
vecné dary. 

návštevníci V dostali S 

 



Literatúra                                                                                      5.máj 2020 

 

Poviedka, detektívka, western, robinsonáda ,  dobrodružná literatúra - opakovanie 
tematického celku. 

 

Žiaci si napíšu poučku  v učebnici  literatúry ,  na strane  137- 138. 

(dve tabuľky, jedna menšia, druhá veľká ) 

Následne vypracujú pracovný list - Tematický celok : Poviedka, detektívka, western. 

Odfotia tento pracovný list a pošlú mi ho na môj mail : arybanska70@gmail.com  

Ďakujem !  

 
 
Pracovný list - western, detektívka, robinsonáda               7.máj 2020 
 

1. Doplň tabuľku: 
 
Autor Dielo – názov ukážky 
 Šľachetnosť Old Shatterhanda 
Thomas Brezina  
Scott O Dell  
 Robinson Crusoe 

 
2. Napíš po jednom príklade / aj autora , aj dielo/ na: 

a/ robinsonádu 
b/ western 
c/ detektívku 

 
3. Vysvetli pojem robinsonáda : 

 
4. Uveď 1 spoločnú vec a 1 odlišnú vec medzi postavami z diel Robinson Crusoe 

a Ostrov belasých delfínov. 
 
5. Kto bol hlavnou postavou v diele Ostrov belasých delfínov? 

     a/  Robinson Crusoe           b/ Piatok            c/ Karana              d/ Harka 
 

6. Náčelníkom akého kmeňa bol Winnetou? 
a/ Utahov                   b/ belochov            c/ Apačov               d/ vojakov 

 
7. Aký druh rozprávania je použitý v diele Robinson Crusoe? 
a/ ty- rozprávanie        b/ ja- rozprávanie      c/ on- rozprávanie   d/ vy- rozprávanie 
 
8. Aký literárny druh bol v ukážke od Karla May? 
a/ robinsonáda           b/ western             c/ detektívka                    d/ epika 
 

mailto:arybanska70@gmail.com


 
9. Čo musí najviac využívať hlavný hrdina v detektívke? 
a/ logické postupy        b/ matematiku         c/ lupu                 d/ osnovu deja 
 
 
10. Ako sa nazýva prozaické dielo, ktoré čerpá námet najmä z čias osídľovania divokého 

západu, z prostredia Indiánov, kovbojov a jeho hlavnou myšlienkou je boj za 
spravodlivosť? 

a/ epika                     b/ western                c/ robinsonáda               d/ detektívka 
 
11. Ktorá postava nie je hlavnou postavou z Hľadačov pokladov? 
a/  Chacha              b/ Floppi                     c/ Silvester                    d/ PC 
 
12. Zákon kmeňa, z ktorého pochádzala Karana, zakazoval ženám: 

a/ zhotovovať zbrane         b/  nosiť zbrane            c/ loviť so ženami         d/ loviť 
s mužmi 
 

13.  Ktoré tvrdenie o úryvku Synovia veľkej medvedice je nepravdivé? 
a/  Harka sníval o poľovačke na bizóny od štyroch rokov 
b/  tradičnou výzbrojou Indiánov na lov bizónov bol luk, šípy a nôž 
c/  počas poľovačky na bizóny Harka zabil deviatich bizónov 
d/  na lov bizónov sa vybrali dve skupiny lovcov 

 

Predmet : Ruský jazyk    

Vyučujúca:  Mgr. Miriam Sedláčeková 
Ahojte, siedmaci!  
 
 Ďakujem všetkým, ktorí mi už poslali  svoje prepisy textu ( učebnica RJ str. 34/cv. 1) a  
vypracovanie cvičení z PZ str. 36 -37.  

Ostatných prosím, aby mi uvedené zadania poslali tento týždeň mailom na adresu: 
sedmiriam6.a@gmail.com,aby som mala spätnú väzbu o vašej práci doma, ako ste jednotlivé 
cvičenia zvládli, s čím ste mali problémy. 

POSIELANIE ZADANÍ Z RJ VO FORMÁTE  WORD 

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

čiže spolu mailom pošlete 2 prílohyvo 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. 

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com


Ďakujem za pochopenie a poslanie zadaní! 
 
Som rada, že sme sa opäť počuli a videli aj on- line.  V tomto trende  budeme  pokračovať 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  PL, ktorý som vám v materiáloch na samoštúdium poslala. Pre 
tých, ktorí neboli na hodine RJ on-line prostredníctvom ZOOM aplikácie posielam 
vypracovanie, skontrolujte si.  

ПOВТOРЕНИЕ – OPAKOVANIE  - riešenie cvičení z minulého týždňa ( 27.4. – 30.4. 2020) 

A/ Prelož vety  

1. У дедушки старая машина. ..... .Dedko má staré auto..... 
2. У меня новые носки.     ......Ja mám nové ponožky......... 
3. У Бориса жёлтая рубашка.    .......Boris má žltú košeľu. ...... 
4. Мама и дети в универмаге.    ...... Mama a deti sú v obchodnom dome...... 
5. Москва - столица России .   ........Moskva je hlavné mesto Ruska ........ 

B/ Priraď správne  

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

Tento týždeň si opakujte  gramatiku a  SZ lekcie 9 

( všetko máte v učebnici a v materiáloch na samoštúdium z minulých týždňov) 

Trénujte si čítanie  textov : На урoке рисoвание + Два  тoварища– učebnica RJ str. 33 а 
str. 35 – 36 

Vypočujte si nahrávky, ktoré som vám poslala. Slovnú zásobu k textom máte v minulých 
zadaniach a v učebnici RJ na strane 110.  

Kto nestihol minulý týždeň , preskúša sa v programe ALF→ názov: Два  
тoварища.Пoвтoрение, tento týždeň. 

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



Pri opakovaní sa tiež zamerajte na :  
Krátke dialógy typu:  
 
 Катя у тебя есть ручка?                    Дай мне, пoжалуйста, твoй учебник.  
 Да, есть./ Нет, у меня нет ручки.      Пoжалуйста.  
 Спасибo. 
 
Привет, Нина.                                      Кде ты живёшь? 
Как твoи дела?                                    Я живу в гoрoге Тoпoльчаны.  
Хoрoшo. Всё в пoрядке.                     А ты? Я живу в деревне Крушoвце. 
Časovanie slovesa – жить = žiť 
 
Sigulár                                    plurál 

1. Я живу                                 1. Мы живём 
2. Ты живёшь                          2. Вы живёте 
3. Oн, oна, oнo живёт.            3. Oни живут 

Z PZ trénujte písanie písmena Х,х = Ch, ch a tvrdého znaku Ъ str. 38 – 39. Dajte si 
záležať na prepise viet v  cvičení 2 zo strany 39.   

Veľa zdravia a študijného elánu!          MS 

Predmet : Výtvarná výchova 

Vyučujúca : Ing.D.Kopencová 

Milí siedmaci, vašou úlohou bude namaľovať rozkvitnutý strom, veľmi jednoduchý. 
Pomôžem vám obrázkom. Keďže je jar, kvietky nahradíme obyčajnými kruhmi  alebo 
oválmi v niekoľkých farebných vrstvách. 
Strom a pozadie namaľujte temperami a farebné kruhy vystrihnite z farebného 
papiera. Najprv si pripravte jednotlivé kruhy, ktoré spolu zlepíte a následne nalepíte 
na strom. Použite pestré farby. 
Prečo také kvety? Inšpirovala som sa ruským maliarom a grafikom 
WassilymKandinskim, ktorý žil a tvoril v Nemecku a Francúzsku na prelome 19.-
20.storočia. Spájal hudbu s výtvarným umením. Okrem iného, ho zaujali ho 
geometrické a abstraktné tvary a práve z týchto budeme vychádzať vo vašej práci. 
Prosím, aby plochy pozadia boli farebne čisté. Kvety na strome nech sú dostatočne 
veľké a rôznych rozmerov. Inšpirujte sa, nekopírujte. 
Svoje všetky práce, ktoré ste doteraz  kreslili nafoťte a pošlite mi na mail: 
dana.kopencova@centrum.sk 
Ďakujem. Krásne tvorenie. 
 
Prácu máte na dva týždne. 
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Predmet : Fyzika  

Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo  ne tému – „ Energetická hodnota potravín“  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 

 doplniť učivo si môžete aj čítaním textu v učebnici Fyzika pre 7.ročník základnej školy 
–str.94. -96 

 v prezentácií  nájdete tiež informácie k projektu „Zostav si zdravý jedálny 
lístok“, ktorý  vypracujte, zdokumentuje,  a ak máte  možnosť pošlite na môj email: 
zlatapavlovicova@gmail.com  
 

2.  Riešte úlohu :  
Chips má hmotnosť 1 g. Voda v skúmavke má  100 g a začiatočnú teplotu  
18 OC. Po zhorení chipsu vzniklo teplo Q,, ktoré prijala voda a zohriala sa na teplotu 
 84 oC. Koľko tepla Q prijala voda, koľko tepla odovzdal chips a akú energetickú hodnotu 
(približne) má chips ? 
(Riešenie podobnej úlohy nájdete v prezentácií !!!) 

 

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 – „Ovplyvňovanie 
rýchlosťi chemických reakcií v praxi“ 

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

                     - str.88 -89 ) 

2. Vypracujte   si úlohy pracovnom zošite – Hravá chémia  pre 7.ročník na  str. 56 /2 
str.57/2,4 , str. 58 /2 str.59 / 2,4 
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Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. M. Kubrická 

1.hodina  

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

-slovná zásoba 5B – učiť sa z pracovného zošita str.77 

-Workbook str.46/ cv.1,2,3 – upevňovanie predprítomného času a tvarov nepravidelných slovies – 
cv.1 - doplňte tajničku správnym tvarom slovies,  

cv.2 – napíšte pravdivé vety o vás v predprítomnom čase, kladnú alebo zápornú  

cv.3 – správny slovosled 

2.hodina Student´s book 

-workbook str.47/cv.4 – napíšte správne otázky a odpovede podľa seba (vzor: HAve you ever stayed 
out late? –Bol si niekedy dlho vonku? -  Yes, I have. No, I haven ´t.) 

-nezabudnite, že v nedeľu bude Deň matiek a tú svoju niečím prekvapte, potešte 

-do zošita mi napíšte a pošlite o vašej mamine, aká je, čo má rada, prečo ju tak ľúbite, ako s ňou 
trávite čas ..... 

-úlohy mi stále posielajte na mail tak ako doteraz, hlavne tí, ktorí ešte nič neposlali, rada by som vás 
na základe niečoho hodnotila. 

Veľmi sa teším ako väčšina z vás pracuje a posiela úlohy. 

PRAJEM KRÁSNY SLNEČNÝ TÝŽDEŇ 

 

 

Predmet: Nemecký jazyk 
 
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Milí moji nemčinári,  
 
verím, že sa máte dobre a čoskoro sa uvidíme. Kým sa tak však stane, je vzdelanie vo Vašich rukách a my 
učitelia Vám plne dôverujeme.  Všetkým, ktorí mi posielate úlohy na mikulova.annamarie@gmail.com veľmi 
pekne ďakujem a ostatní prosím, pošlite mi fotky Vašich vypracovaných úloh.  Oceňujem všetkých, ktorí 
chodia na naše ZOOM hodiny, iste sa Vám ľahšie pracuje, keď si veci vysvetlíme. Kto by sa chcel pridať, 
pokojne mi napíšte mejl a dám Vám bližšie informácie. Krásny týždeň Vám prajem, Annamarie Mikulová. 
 
 
Modul 2/ Lekcia 2 EinBesuch - NÁVŠTEVA 
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1. Nová slovná zásoba – nájdeš ju v pracovnom zošite na strane 54, 55. Pred začatím práce na 

lekcii by bolo fajn si prečítať slovíčka. 
+ Dodatok 
DieFrau – pani 
Der Mann – muž 
Der Herr – pán 

 
2. Práca s učebnicou s. 52, 53 – čítanie s porozumením, preklad rozhovoru. 

- Guten Tag, Frau Stein. 
- Dobrýdeň, paniSteinová. 
- Bitte, kommen Sie rein. 
- Prosím, poďtednu. 
- Hallo, Brigitte. 
- Ahoj, Brigitte. 
- Und wie geht es Ihnen? 
- A akosaMáte? 
 Mir geht es gut, danke! 
 Mámsadobre, ďakujem! 
- Und dir, Brigitte? Wie geht es? 
- A ty, Brigitte? Akosamáš? 
 Es geht... 
 Ujdeto... 
 Wo ist Tina? 
 Kde je Tina? 
- Sie macht Hausaufgaben. 
- Robí si domáceúlohy. 
- Frau Stein, Möchten Sie was trinken? Eine Tasse Kaffe? 
- Pani Steinová, prosíte si niečo na pitie? Šálkukávy? 
 Gerne. 
 Rada. 
- Und du, Brigitte? Möchtest du auch etwas trinken? 
- A ty, Brigitte? Prosíš si tiežniečo na pitie? 
 Nein, danke. Ich gehe zu Tina... 
 Nie, ďakujem. Idem zaTinou. 

3. Grammatik - Gramatika – vysvetlenie 
 

Frázyakosaopýtaťniekoho – akosamá. 
 

- Wie geht es  dir?    Akosamáš? 
- Wie geht es dir, Brigitte?   Akos a máš, Brigitte? 
- Wie geht es  Ihnen?   Akosamáte?  (vykanie) 
-  
 Mir geht es    gut.  Mámsadobre. 
 Mir geht es   schlecht. Mámsazle. 

 
prima.  Mámsafajn. 

 
     sehr schlecht. Mámsaveľmizle. 
 
Možností na odpovede je viacero.  Pritykaní i vykaní je odpoveďrovnaká. 



 
Viacnájdeš v učebnici na strane 53 cv. 3,4 
 
 
Möchten – chcelbysom – presnejšie, prosím si (zdvorilostnésloveso v spoločenskejkomunikácii) 
 
ich möchte   ja si prosím/chcelbysom 
du möchtest  ty si prosíš/ chcelby si 
er, sie, es möchte  on, ona, ono si prosí/chcel/a/o by 
wir möchten  my si prosíme/chcelibysme 
ihr möchtet   vy si prosíte/chcelibyste 
sie möchten   oni si prosia/chceliby 
Sie möchten  Vy si prosíte/chcelibyste 
 
Prosím, naučtesačasovať  toto sloveso, budemetonabudúcepotrebovať 
 
 

 
4. Pracovný zošit strana 34 cvičenie 1,2  

Strana 35 cvičenie  

 
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 o Grécku 
si prečítajte a prepíšte/heslovite/ ako poznámky do zošita - heslovite.) Pracovný list na 
opakovanie Južnej Európy mi pošlite na mail.Prosím pošlite mi aj predchádzajúce pracovné 
listy.  Kto má prezentáciu k daným  témam,  a tiež dnešné úlohy pošlite na mail 
eva.makova@gmail.com  . Ďakujem Maková 

1. Na mape sú číslami označené štáty. Doplň ich 
názvy a pridaj hlavné mesto! 
1 - .................................  -  .................................... 
2 - .................................  -  .................................... 
3 - .................................  -  .................................... 
4 - .................................  -  .................................... 

2. Na mape sú 2 zakrúžkované ostrovy. Napíš ich 
názvy a doplň štát, ku ktorému patria! 
A - .................................  -  .................................... 
B - .................................  -  .................................... 

3. Vytvor správne dvojice: 
Španielsko  Pindos 
Taliansko   Mont Blanc 
Grécko   Pyreneje 

1 2 

3 

4 

A 

B 
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        4.    Dopíš správne geografické názvy:                                                                                                                                                                  
.             - najvyššia činná sopka Európy: 
............................................................................................................................                .             - prieliv 
spájajúci Atlantický oceán a Stredozemné more: ....................................................................................     
.             - Ibiza, Menorca, Malorka = súostrovie: 
...............................................................................................................              .             - pohorie medzi 
Španielskom a Francúzskom: ......................................................................................................             .             
- mesto kanálov (gondoly) a karnevalu: 
................................................................................................................      .            - štát, kde vznikli 
olympijské hry: .......................................................................................................................... 

5.    Katalánci a Baskovia sú národnostné menšiny:a) v Španielskub) v Taliansku                                                  
.                                                                                          c) v Portugalskud) v Grécku 

6.  V produkcii korku má svetové prvenstvo: 

a) Taliansko 
b) Portugalsko 
c) Španielsko 
d) Andorra 

7. Doplň štát, ktorý je známy pojmami: 

flamenco, Picasso, SagradaFamilia - 
.................................................................................................................... 
švajčiarska garda, námestie sv. Petra, katolícka cirkev - 
....................................................................................... 
Demokracia, Aristoteles, Rhodos - 
........................................................................................................................ 
LeonardodaVinci, vendeta, Pisa - 
........................................................................................................................ 

8. Priraď k štátu 1 značku automobilu, ktorá sa v ňom vyrába: 

Španielsko – 
......................................................................................................................................................
.... 
Taliansko – 
......................................................................................................................................................
...... 

9. Zakrúžkuj, či sa jedná o pravdivé (P), či nepravdivé (N) tvrdenie: 

P – N: K Španielsku patrí súostrovie Azorské ostrovy. 
P – N: V Taliansku je priemysel dobre rozvinutý najmä v jeho severnej časti. 
P – N: Neapol leží v blízkosti aktívnej sopky Etna. 
P – N: Významné kultúrne centrum a hlavné mesto Katalánska je Barcelona. 
P – N: Rieka Tiber ústi do Jadranského mora. 
P – N: Grécko obmýva Egejské more. 



 
 10. Doplň hlavné mestá k štátom: /6/ 

Taliansko  Grécko  
Portugalsko  Španielsko  
Malta  San Marino  

 

        11. Ktorý zo štátov južnej Európy nie je republikou? 
 
        18. Ktorá rieka preteká cez:   
                              Porto: 

Rím: 
19. V pestovaní čoho má Portugalsko 1. miesto vo svete? 
 
20. Vymenuj Grécke polostrovy:/3/ 
 
21. Priraď k štátu 2 ostrovy, ktoré mu patria: 

Taliansko –  
Španielsko –  
Grécko – 

22. Napíš 3 kultúrno-historické pamiatky v Taliansku. 
 
23. Ktoré malé štáty patria Južnej Európe? 
 
        24.Najvyšší vrch Talianska ..............................je zároveň najvyšším vrchom..................................... 
 

Predmet : Technická výchova 

Vyučujúci : Mgr.G.Sitkey 

Možnosti vzdelávania, študijné a učebné odbory, aké sú možnosti a stredné školy po skončení 

základnej školy –  

Na akej škole by som chcel/a/ študovať po skončení ZŠ a aké povolanie by som chcel/a/ robiť –   

 

Predmet : Etická výchova 

Vyučujúca : Mgr.A. Rybanská 

Druhú májovú nedeľu  oslavujeme  vždy  : DEŇ MATIEK. 

Preto Vás chcem vyzvať ,aby Ste  vytvorili pre mamičku  nejaký pekný darček : napr. 
srdiečko z farebného papiera alebo napísali peknú básničku, nejaké pekné POĎAKOVANIE 
mamičke, za všetko čo pre Vás robí. 

Iní môžu napísať malú ÚVAHU(zamyslenie), čo pre nich znamená MAMA . 

(5- 10 viet)                     ĎAKUJEM !                                                                              A.R. 
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