
Predmet :Matematika  

Vyučujúca : Mgr.B.Lukačiková 

Nová téma: Percentá.Výpočet počtu percent. Prezentáciu s výkladom nového 
učiva  a precvičenie učiva  nájdete na www.bezkriedy.sk  .  Ak  sa niekto 
potrebuje niečo opýtať,  napíšte mi na mail   blukacikova@centrum.sk ja vám  
rada odpoviem.  
 

Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. T.Vrábelová 

Opakovanie Lekcie 4 

- cvičenia na opakovanie 4 lekcie 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/?cc=sk&selLanguage=sk 

Tento týždeň mi nemusíte nič posielať. 

email: tanickavrabel@gmail.com 

Predmet :Občianska náuka 

Vyučujúca : Mgr. D. Jamborová 

Pohyb obyvateľstva na Zemi, migrácia 

- Dejiny ľudskej spoločnosti sú dejinami neustáleho pohybu obyvateľstva 
- 20. storočie – migrácia do miest = urbanizácia, príčina- neschopnosť sa uživiť 

poľnohospodárstvom 
- Okrem urbanizácie narastá aj migrácia z chudobných častí sveta do bohatších krajín 
- Najčastejšie príčiny tejto migrácie: 

 Zmeny prírodného prostredia – prírodné katastrofy, rozširovanie púštnych 
oblastí,... 

 Populačná explózia – nedostatok potravín, bieda, hlad 
 Lokálne vojnové konflikty 

Úloha:  Vo svete je 218 miliónov detí vo veku 5-17 rokov nútených pracovať. Detská práca sa 
vyskytuje najmä v poľnohospodárstve (71%), ktoré zahŕňa aj rybolov, lesné hospodárstvo, 
chov dobytka a vodné hospodárstvo. 

Porozmýšľaj nad tým, či sú dodržané práva  týchto detí 

http://www.bezkriedy.sk/
mailto:blukacikova@centrum.sk
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/?cc=sk&selLanguage=sk


Predmet : Biológia 

Vyučujúca : Mgr. J.Fabová 

Ahojte srdiečka! Tento týždeň sa budeme venovať opakovaniu. Posielam Vám dobrovoľný pracovný 
list, ktorý ak mi pošlete na johankafabova@gmail.com ohodnotím.  Samozrejme, ak máte nejaké 
nejasnosti, píšte. Správne odpovede pošlem o týždeň.  

1. Popíš jednotlivé časti srdca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Čo je príčinou srdcového infarktu? 

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

3. Podčiarkni v každej vete správnu možnosť : 

V najvrchnejšej vrstve kože sa nachádza kožné farbivo   keratín / pigment. 

Vlasy, chlpy a nechty vyrastajú z pokožky / zamše / podkožného väziva. 

 Popáleniny ošetrujeme zohrievaním / chladením / znehybnením. 

 

4. Podčiarkni v každej vete správnu možnosť : 

     Vôľou môžeme ovládať svaly    hladké / priečne pruhované / srdcový. 

     Priečne pruhované svaly reagujú na podráždenie stiahnutím alebo natiahnutím / nečinnosťou. 

     Energiu na svoju činnosť získavajú svaly z bielkovín  / glykogénu. 

5. Vytvor správne dvojice : 

   1. Sval hlavy                                        a)  dvojhlavý sval ramena 

mailto:johankafabova@gmail.com


   2. Sval hrudníka                                  b) lichobežníkový sval 

   3. Sval ruky                                          c) štvorhlavý sval stehna 

   4. Sval nohy                                         d) mimické svaly 

   5. Sval chrbta                                      e) veľký prsný sval 

 
6. Medzi tekuté odpadové látky patrí: 

a) stolica, oxid uhličitý 
b)  moč, pot 
c) pot, oxid uhličitý 

 
7.  Močovú sústavu tvoria tieto orgány: 

a) obličky, močovody, moč. mechúr, moč. rúra 
b) obličky, moč, pot, koža, kloaka 
c) moč. mechúr, močovody, hrtan, moč 

 

 

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: Opakovanie  

Predmet :Dejepis  

Vyučujúca : Mgr.A.Rybanská   

             Vek rozumu – osvietenstvo                                 utorok             7.4.2020         

18.storočie sa nazývalo aj osvietenským storočím . Temný stredovek sa skončil a namiesto 
toho prišla doba rozumu  alebo vek rozumu (čiže osvietená doba) 

Začali v Európe pokroky , hlavne vo vede a technike. Do popredia prichádzali vedci 
s rôznymi vynálezmi. VYNÁLEZY : parný stroj (v Anglicku). 

-zákon o zemskej príťažlivosti, nové druhy živočíchov, prvé vakcíny proti chorobám, objav 
prvého mikroskopu, vznik mikrobiológie. 

Hlavnými centrami vedeckého života : Londýn a Paríž. 



Prvá kniha Encyklopédie -vznikla v polovici 18.storočia, vo Francúzsku. Mala 25 000 
výtlačkov. 

Deizmus- hnutie, ktoré vzniklo vo Francúzsku,  tvrdili, že Boh stvoril svet, ale ďalej sa oň 
nestará. 

VOLTAIRE- bol deistom, spisovateľom  a franc. osvietenským filozofom. 

MONTESQUIEU- francúzsky filozof, chcel, aby ľudia mali rozumnú vládu a rozumné 
riadenie štátu. 

V 18.storočí vznikali botanické záhrady, arboréta, súkromné laboratóriá a herbáre v Európe. 

VZDELANIE : šírilo sa v školách, už nie latinským jazykom ako v stredoveku, ale národnými 
jazykmi(francúzština, nemčina, ruština  atď.) 

                                   Osvietenský absolutizmus 

- je neobmedzená vláda panovníka v krajine, ktorý však zavádza rôzne osvietenské reformy 
((napr. zákaz mučenia , zavedenie náboženskej slobody, zrušenie nevoľníctva). 

Osvietenský absolutizmus - bol hlavne v strednej a východnej Európe. 

PRUSKO (dnešné Nemecko) - vládol tu kráľ Fridrich II. 

RAKÚSKA  MONARCHIA- vládla panovníčka Maria Terézia a jej syn Jozef II. 

RUSKO -vládla tu cárovná Katarína II. Veľká.  

Ďalšie krajiny kde bol osvietenský absolutizmus: Špan., Portug.,Švédsko, Dánsko 

Príprava referátov : práca na celý apríl , vyberte si nejakú osobnosť (kráľ, kráľovná, 
vynálezca, moreplavec...) v učebnici zo strán 49- 77 ! 

Urobíte na výkres  A 3 - o ňom (nej) referát . Potom mi to odovzdáte .  

 

Predmet : Slovenský jazyk a literatúra 

Vyučujúca: Mgr.A.Rybanská 

Slovenský jazyk- Slohová zložka         (pondelok a streda , 6.4. a 8.4.2020)  

Toto si treba napísať do zošita ! 

Charakteristika osoby 

– je výstižný opis osoby, v ktorom sa okrem vonkajších, telesných znakov 
vymenúvajú aj vnútorné znaky, čiže povahové vlastnosti, schopnosti, záujmy, 



postoje a názory. Charakteristika môže byť priama, keď sa vymenúvajú 
jednotlivé znaky, alebo nepriama, keď sa o znakoch danej osoby dozvieme 
prostredníctvom jej konania. 

Rozlišujeme tiež charakteristiku vonkajšiu a vnútornú. Pri vonkajšej sa 
zameriavame na vonkajšie znaky, čiže výzor a pri vnútornej zachytávame 
povahové črty danej osoby. 

Ako správne napísať opis osoby – charakteristiku 

V prvom rade pred písaním charakteristiky si musíte vybrať objekt vášho opisu, 
čiže osobu, ktorú chcete opísať. Lepšie sa vám bude pracovať, ak budete 
opisovať niekoho, koho dobre poznáte, ku komu máte citový vzťah, s kým ste 
často. Ideálne je niekto z rodiny. 

Pri výbere je dobré sa zamerať na osobu, ktorá je niečím svojská, či už je to 
vonkajší vzhľad  alebo povaha. Vhodnejšie je sa rozhodnúť opisovať dospelého, 
najlepšie staršieho človeka, pretože tam už sú povahové črty vyhranené. Každý 
človek však je iný, je osobnosť so svojskými znakmi, preto nie je dôvod, prečo 
by sa nedal opísať. 

Charakteristika sa spravidla delí na vonkajšiu a vnútornú, pričom vonkajšia je 
zameraná na vonkajší vzhľad človeka a vnútorná na jeho vnútro, čiže povahu. 
Pri obidvoch typoch však nie je nutné držať sa len jednej stránky danej osoby. 
Človeka najviac vystihnete tým, že vonkajší znak určitým spôsobom prepojíte 
s jeho vnútrom. 

Pripraviť si doma nečistopis  na  2.kontrolnú slohovú prácu ! 

Charakteristika osoby(vonkajšia  aj vnútorná)  : 81-100 plnovýznamových 
slov ! 

Po Veľkej noci (od 15.4.-19.4.2020) mi môžete slohové práce posielať na môj  

e-mail : arybanska70@gmail.com    vo Worde.  Ďakujem !  

Literatúra- detektívka                             utorok                             7.4.2020 

DETEKTÍVKA : 

- je to literárny žáner, ktorý sa vyznačuje dejovosťou a jednoduchou 
kompozíciou (výstavbou) 

- kompozícia je založená na zločine a pátraní po páchateľovi 
- základný motív: boj dobra so zlom (víťazstvo dobra), motív záhady 

mailto:arybanska70@gmail.com


- hlavná postava: detektív 
- prvá  detektívna próza: Edgar Allan Poe - Vraždy v ulici Morgue 
- Autori detektívok: Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Thomas 

Brezina, slovenský autor: Dominik Dán 
-  

Thomas Brezina -  nar. 1963 

- Rakúsky spisovateľ, moderátor programov pre deti, zverolekár 
- Autor množstva známych detektívnych príbehov a príbehov z ríše zvierat 
- Tvorba:  

Klub záhad 
Hľadači pokladov 
Sedem labiek za Penny 
 

Hľadači pokladov  :(ukážka v literatúre) 

- Lit. druh: epika (próza) 
- Lit. žáner: dobrodružný román 
- Hlavné postavy: Peter – Christan (PC), Florian – Pt (Floppi), Charlotte – 

Daniela (ChaCha) 
- Téma: hľadanie tajomstva lúpežných rytierov 

 

Úloha : prečítať si ukážku v literatúre na str. 112- 118  : Hľadači pokladov 

Urobiť si Dejovú osnovu  (10 bodov). 

 

Slovenský jazyk - slohová zložka                       15.a 17.apríla 2020 

 

Žiaci vypracujú slohovú prácu : Charkteristika osoby 

 

Pošlú mi túto prácu vo Worde .  

 



Na email : arybanska70@gmail.com 

 

Literatúra – Western                                    štvrtok                       16.4. 2020 

 

Western 
 

 
Western je druh románu, dobrodružné prozaické dielo, ktoré čerpá námet z čias 

osídľovania divokého západu, z prostredia kovbojov, Indiánov, jeho hlavnou 

myšlienkou je boj za spravodlivosť. 

 

Karl May 

(1842 – 1912) 

 

- nemecký spisovateľ, napísal 70 dobrodružných románov, preslávil sa hlavne 

príbehmi o indiánskom náčelníkovi Winnetouovi a jeho bielom bratovi Old 

Shatterhandovi, 

- jeho dobrodružné romány najprv vychádzali na pokračovanie v časopisoch, až 

neskôr knižne, 

- autor mal bohatú predstavivosť, exotické miesta, na ktorých sa odohráva dej 

jeho dobrodružných románov, nikdy nenavštívil, 

- romány – westerny (z divokého západu): Poklad na Striebornom jazere, 

Winnetou, Old Shatterhand (westerny boli sfilmované) 

- ďalšie mayovky: z Orientu (z Ďalekého východu): Divokým Kurdistanom, 

Poklad Inkov, Červenomodrý Matuzalem; z  Mexika: Poklad Aztékov, Pyramída 

boha Slnka. 

 

 

 

mailto:arybanska70@gmail.com
http://sk.wikipedia.org/wiki/Winnetou


Šľachetnosť Old Shatterhanda 

 

Obsah: 

Téma: nepriateľstvo medzi Utahmi a belochmi 

Idea: boj za spravodlivosť, len šľachetný človek dokáže odpustiť a ukončiť 

nepriateľstvo 

Lit. druh: epika(próza) 

Lit. žáner: western,  úryvok z románu Poklad na Striebornom jazere 

Hl. postava: Old Shatterhand 

Vedľ. postavy: Winnetou,  Old Firehand, Veľký Vlk 

Druh rozprávania: on-rozprávanie 

Umelecké prostriedky: 

metafora: vykopali vojnové sekery, bledá tvár (beloch), hovorí tak len tvoj jazyk 

alebo aj tvoje srdce, 

epiteton:  pevných podmienkach. 

Na dosiahnutie napätia  autor využíva: 

nezvyčajné prostredie, 

kontrast kladných a záporných hrdinov, 

výnimočného hlavného hrdinu, 

jednoduché vety, 

dialóg. 

 

Prečítať si ukážku v literatúre na str.119 -122 

Doma si pozrieť film –western. 

Potom vypracovať priložený pracovný list. 

 

 

 



                   WESTERN 
WESTERN – dobrodružné epické dielo, ktoré čerpá námet z čias 
osídľovania Divokého západu, z prostredia kovbojov, Indiánov a 
jeho hlavnou myšlienkou je boj za spravodlivosť. 
Karl  May 
vlastným menom Carl  Friedrich  May  

(* 25. február 1842, Ernstthal – † 30. marec 1912, Radebeul) bol 
nemecký spisovateľ. Preslávil sa hlavne príbehmi o indiánskom 
náčelníkovi Winnetouovi a jeho bielom bratovi Old Shatterhandovi. 
       Šľachetnosť Old Shatterhanda 

z románu: Poklad v Striebornom jazere 
1. Aká udalosť sa konala v tábore Utahov? 

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

2. Kto viedol skupinu asi štyridsiatich jazdcov? 

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

3. Aký cieľ cesty mala skupinka jazdcov? 

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

4. Prečo šiel Winnetou na výzvedy, prečo pozoroval Indiánov? Bolo to nutné? 

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

5. Ako Winnetou zistil, že Utahovia vykopali vojnovú sekeru? Čo to znamenalo? 

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

6. Prečo sa konali preteky v plávaní a kto bol víťazom? 

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

7. Prečo prenasledovali Utahovia belochov? 

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

8. Akú pascu nastražil Utahom Winnetou? ................................................................................................... 

9. Kto rozhodol o ďalšom osude Utahov? ....................................................................................................... 

http://sk.wikipedia.org/wiki/25._febru%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/1842
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hohenstein-Ernstthal&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/30._marec
http://sk.wikipedia.org/wiki/1912
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Radebeul&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nemecko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spisovate%C4%BE
http://sk.wikipedia.org/wiki/Winnetou


10. Z čoho podozrievali  belosi Utahov? ......................................................................................................... 

11. Ako sa Utahovia bránili? .......................................................................................................................... 

12. Prečo belosi odpustili Utahom? ................................................................................................................. 

13. Aký bol výsledok dohovoru medzi Utahmi  a belochmi? .......................................................................... 

14. Aká idea z toho vyplýva? ........................................................................................................................ 

15. Sformuluj tému ukážky: ........................................................................................................................... 

16. Charakterizuj Old Shatterhanda: ............................................................................................................... 

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

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

17. Charakterizuj Winnetua: .......................................................................................................................... 

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

18. Aké sú vzťahy medzi postavami? Ako môžeme postavy rozdeliť? ............................................................. 

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

 

Predmet : Ruský jazyk    

Vyučujúca:  Mgr. Miriam Sedláčeková 
Práca s učebnicou RJ str. 34/ cvičenie 1 – čítanie a prepis textu písaným písmom do zošita. Pri 
prepise dbať na rozlišovanie malých a veľkých písmen, spájanie písmen (pozor na písmenko 
m, l)  
 

Str. 34 /cvičenie 3 Pokúste sa tvoriť krátke vety podľa  uvedeného vzoru.  

Образец =  vzor  

Вопрос = otázka: - Петя, у тебя есть ручка? Peťo, máš pero? Použitá väzba - у тебя есть 

Ответ = odpoveď  - Да, есть. Áno, mám. – kladná odpoveď 

Нет, у меня нетручки. Nie, nemám pero. – záporná odpoveď  

                               Použitá väzba - у меня /тебя/ него/ неёнетручки.( pričom podstatné  
 meno dávame do tvaru genitívu) 

Tvorte krátke otázky a odpovedzte na ne.  

Použite slová: брат, сестра, учебник, тетрадь, мяч, пенал, фломастер. 



Hra – vyraďovačka. Vyčiarkni slovo, ktoré do príslušného radu nepatrí: 

а/ мама, папа, бабушка, пенал, дедушка, брат   
б/учебник, ручка, карандаш, мел, блузка, резинка 
в/ кукла, кубики, машина, река, мяч, барабан 
г/ какао, масло, музей, хлеб, молоко, рыба 
 
Opakovanie slovnej zásoby  z minulého týždňa – lekcia 9 

Do zošitov si napísať časovanie slovesa žiť.  

Глагол – жить =  sloveso žiť→časovanie   

     singulár                        plurál 

1. osoba – я живу  (ja živú)мыживём ( my živjom) 
2. osoba – тыживёшь(ty živjoš)выживёте (vy živjote) 
3. osoba -он/она/живёт(on, onáživjot)ониживут(oni živút) 

Použitie vo vetách, v bežnej konverzácii. 

Где ты живёшь? Я живу в городе Топольчаны. 
А ты? Я живу в деревне Крушовце.  
Где живут твои родители ?  Они живут в Братиславе.  
 
Učebnica str. 37/ cvičenie 4 - ústne- Говорите, где вы живёте, где живут ваши друзья.  
                                                             Hovorte, kde bývate vy, kde bývajú, žijú vaši priatelia.  

str. 36/ cvičenia1, 2 – ústne – čítanie, hovorenie 

 
Riekanky (krátke básničky)  pre vás  
 
Зайчик                                         Zajačik    
Раз, два, три, четыре, пять –     Raz, dva, tri, četýre, pjať - 
Вышелзайчикпогулять.              Výšelzájčikpaguľjáť.  
Вдругохотниквыбегает,             Vdrugachótnikvybegáet, 
Прямо в зайчика стеляет.Prjáma v zájčikastriľjáet. 
Пиф-паф ! Ой - ой - ой!                 Pif – paf! Oj –oj-oj! 
Убегаетзайчикмой!                     Ubegáetzájčikmoj! 
 

Шесть котят             Šesť mačiatok  
Шесть котят есть хотят.        Šesť kaťat jesť chaťat. 
Дай им каши с молоком.             Daj im káši s malakóm, 
Пустьласкаютязыком,               Pusť laskájutjizykóm, 
Потому, что кошкиPatamú, štokóški 
Не едят из ложки. Nijéďjatizlóški. 



 

Raz, dva, tri, štyri, päť -                        Šesť mačiatok chce jesť. 
Vyšiel zajko na prechádzku.Daj im kašu s mliekom,  
Zrazu vybieha poľovník,,nech lížu jazýčkom, 
priamo do zajačika strieľa.     pretože mačiatka 
   Pif – paf, oj – oj- oj!z lyžičky nejedia. 
Môj zajko uteká preč... 
 
 
Pracovný zošit Hravá ruština 5– Deti, skontrolujte si cvičenia z lekcie 9 str. 34 – 37. Ak 
niektoré nemáte vypracované, dokončite si ich. Kto je rýchly, môže začať s nácvikom 
písmena -  Ch, ch =  Х, х  a tvrdého znaku ъ(na rozdiel od mäkkého znakumá tento takú   
„ vlnovku“)  na str. 38. 
 
 
Prajem Vám všetkým príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu 
najbližších, veľa zdravíčka, pohody a slnečných dní.  
 
 
Predmet : Výtvarná výchova 

Vyučujúca : Ing.D.Kopencová 

Vytvoriť prezentáciu v PowerPointe  na 10-11 snímok, na tému MÓDA. 

Bude sa to týkať obdobia od roku 1940-2020.  

1.snímka  - názov - MÓDA   + meno a trieda 

2. - 10. snímka - napísať rok (napr. 1940) a  2-3 obrázky módy v danom roku. 

                           Každý rok bude na jednej snímke. 

11. snímka  - zoznam stránok, z ktorých ste stiahli fotografie. 

12. snímka - Ďakujem za pozornosť. 

 

Práca na dve hodiny. 

 

 

 



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 – „Pomalé a rýchle 
reakcie v bežnom živote“ 

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

             - str.81, 82 ) 

2. Vypracujte   si úlohy v pracovnom zošite – Hravá chémia  pre 7.ročník na  str. 53 
3. Môžete si vyrobiť domácu plastelínu a z nej  napr . veľkonočné vajíčka, zajačikov, 

kuriatka.... 
Návod na výrobu domácej plastelíny : 
Ingrediencie :                                                 
4 hrnčeky hladkej múky (objem hrnčeka 200 ml) 
1,5 hrnčeka soli 
250 ml teplej vody 
olej 
potravinárske farbivo 
Pomôcky : 
1 väčšia miska 
1 polievková lyžica 
1 kávová lyžička 
5 menších misiek ( stačí aj jeden, ak si ju po použití vždy očistíte ) 
Postup: 
1. Vo väčšej miske dôkladne zmiešame 4 hrnčeky hladkej múky  s 1,5 hrnčekom soli. 
2. Nachystáme si malú misku, v ktorej pripravíme jednu dávku plastelíny. 
3. Do malej misky dáme 50 ml teplej vody a potravinárske farbivo. Farbivom nešetríme, ak 

chceme mať sýte farby. 
4. Do misky pridáme 2 kávové lyžičky oleja a jeden hrnček zmesi múky a soli. 
5. Všetky ingrediencie v malej miske zmiešame,  aby sa spojili. 
6. Hmotu vysypeme na pomúčenú pracovnú dosku a vymiesime dohladka. 
7. Z daného množstva ingrediencií pripravíme 5 dávok plastelíny. 
8. Plastelínu uchovávame v plastovom vrecúšku v chladničke. 

 

 

 

 



Predmet : Fyzika  

Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

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

2. Riešte úlohy z učebnice Fyzika pre 7.ročník základnej školy (A4): 
str.43/ úlohy č.1, 2(pri riešení využi tabuľku nad úlohami), 3 

Skontrolujte  si ! 

Riešenia úloh z týždňa od 23.3. do 27.3. 2020 

str. 69 – úloha č.1 Zohriaty  vzduch nad  radiátorom, ktorý má menšiu  hustotu, ako studený vzduch 
stúpa smerom nahor. Nastáva prúdenie vzduchu, ktoré má za následok roztočenie  špirály. 

Str. 81 –úloha č.1 Teplý vzduch z miestnosti  von prúdi hornou časťou okna preto ,lebo má menšiu 
hustotu, ako chladnejší vzduch  vonku, ktorý prúdi spodnou časťou okna do miestnosti. 

Str. 82 – úloha č.5 

Objem horúceho 
čaju  / ml/ 
 

Teplota horúceho 
čaju /0C/ 

Objem studeného 
čaju  / ml/ 
 

Teplota horúceho 
čaju /0C/ 

Výsledná teplota 
čaju  po zmiešaní  
/0C/  

100 70 100 22 46 
200 60 200 20 40 
150 50 150 20 35 
Str. 82 – úloha č.6  Teploty na obrázku v učebnici ,v smere od podlahy nahor : 190C, 200C, 220C 

P.S. Pekné veľkonočné sviatky !   
Nezabúdajte , že ak by ste potrebovali akékoľvek informácie, potrebné k Vášmu samoštúdiu , alebo 
by ste sa chceli podeliť o Vaše zážitky  a pocity z prežívania tejto nezvyčajnej  doby, máte moje 
telefónne číslo alebo mailovú adresu : zlatapavlovicova@gmail.com   Vaša triedna učiteľka                                                                



Predmet : Anglický jazyk 

Vyučujúca : Mgr. M. Kubrická 

1.hodina Student´s  Book + Workbook 

-kontrola správnych odpovedí z minulého týždňa a aj z Progress check  

2.hodina  

-keďže bude Veľká noc, pripravila som pre vás pracovné listy, z ktorých sa naučíte pár slovíčok 
a zopakujete vedomosti z minulého roka 

- vypracovane cvičenie k textu odfoťte a pošlite na môj mail kubrickam@gmail.com 

- Easter 
Read the text, find out unknown words in dictionaries and translate the text! 
 
Easter is celebrated each spring. With Easter comes the start of spring, after long winter. On 
this holiday, we remember the Resurrection of Jesus Christ. Many people go to church on 
Easter Sunday. 
Children dye Easter eggs and have Easter egg hunts (a game children play at Easter where 
they try to find hidden eggs). The night before Easter Sunday, children set out their Easter 
baskets. They hope the Easter bunny will fill them with jellybeans, candy, and toys. Slovak 
girls and women paint eggs and give them to boys and men on Easter Monday. Slovak boys 
and men make plaited willow rods and on Easter Monday, 
they gently hit the girls and women for good luck and beauty. They also pour water on girls 
and women. 
The egg is a symbol of new life in this new season. The easter eggs are the most popular 
decorations. Nowadays chocolate eggs are very popular. The first chocolate eggs were made 
in France and Germany. 
 
MATCH! Spoj! 
1. Easter   A) a game children play at Easter where they try to find hidden eggs 
2. remember   B) to colour something 
3. Resurrection  C) the day Easter is celebrated 
4. Jesus Christ  D) coloured eggs 
5. Easter Sunday  E) considered by Christians to be the Son of God 
6. dye    F) when Jesus returned to life after he died and was buried 
7. Easter eggs   G) to think about something from the past 
8. Easter egg hunt  H) a holiday celebrated in the spring 
1. H 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. ____ 6. ____ 7. _____ 8. _____ 

3.hodina Student´s  Book 

-str.52 – Culture – The Big Apple – prečítať si text o New Yorku a vypísať neznáme slovíčka 

4.hodina Student´s  Book 

-str.52 – Culture – The Big Apple – cv.2, 3a,b – odpovedajte celými vetami podľa informácií v texte 



Predmet: Nemecký jazyk 
 
Vyučujúca: PhDr. Annamarie Mikulová 
Milí moji,  
 
ďakujem Vám pekne za spoluprácu v tomto zvláštnom období – tí, ktorí ste sa ešte so mnou 
nespojili prostredníctvom aplikácie ZOOM, môžete tak urobiť, stačí ma skontaktovať mejlom 
a pošlem vám link aj čas stretnutia – tam spolu pracujeme na zadaných úlohách. 

Užite si tieto chvíle najlepšie ako viete, objavte v sebe dosiaľ nepoznané vlohy, talent, 
schopnosti. Potlačte hnev a buďte k svojim blízkym milí, ústretoví, chápaví. Nehodnoťte tento 
čas ako zlý - nie je zlý, len je iný.  Ponúka nám nový pohľad na zaužívané zvyky a otvára nové 
možnosti.  Ukazuje nové cesty. Prajem Vám všetkým najmä zdravíčko a lásku. Ostatné bude  
Okrem toho, príjemnú Veľkú noc a krásnu jar!!!! 
        Vaša učka A.  
1. MODUL  2/ LEKTION 1 

Téma  WOHNEN – BÝVANIE 
Žiaci sa naďalej učia slovnú zásobu a gramatiku, ktorú som poskytla počas minulých týždňov. 
V utorok sa opäť spájame prostredníctvom aplikácie ZOOM, kde budeme spoločne pracovať na 
nasledujúcich zadaniach. Link Vám zašlem prostredníctvom našej skupiny, prípadne ma kontaktujte 
na novej mejlovej adrese  mikulova.annamarie@gmail.com 
 

1. Práca s učebnicou /cvičeniaprosímvypracujte do zošitov/ 
 
S. 50/ 15  
Doplň do textuvhodnéprídavnémená.  
S. 50/16 
Koľkoslovnájdeš? Napíš do zošita a dbaj na písanieveľkýchpísmen na 
začiatkupodstatnýchmien v nemčine. 
50/17 
Napíšposlovensky 
50/18 
Čopatrí k sebe? Kdesapredmetynachádzajú? 
50/19 
Aképrídavnémenoby si doplnik? 
51/ Aussprache budemeprecvičovať online spolu. 
 

2. Prezentáciappt/klikni na link  WOHNEN 
 
http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f28f7e58-177b-4870-b0ee-
e9460f29de5b?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing 
 
Tí, ktoríbudete online na hodine ZOOM, budemespolupracovať s prezentáciou, 
ktorínemôžetebyť na hodine, prosím , preklikajte si prezentáciu, je poučná 

3. Pracovnýzošit 
s. 31/8,    32/9,11 

 

mailto:mikulova.annamarie@gmail.com
http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f28f7e58-177b-4870-b0ee-e9460f29de5b?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing
http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f28f7e58-177b-4870-b0ee-e9460f29de5b?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing


Predmet : Geografia 

Vyučujúca : Mgr. E.Maková 

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

Južná Európa 

Pomocou učebnice a atlasu napíš do zošita:  Štáty a hlavné mestá Južnej Európy 

Portugalsko 

prezetácia Portugalska- je na portáli ALF, sprav si krátke poznámky. Doporučujem pozrieť si 
na internete:  Algarve, Sintru – kráľovské mesto, Porto 

 

Predmet :Etická výchova 

Vyučujúca : Mgr.A.Rybanská   

 
Napísať pár viet o tom , ako v tomto neľahkom období (karanténe) pomáhate 
svojim rodičom ( v domácnosti , s nákupmi, starostlivosť o súrodencov, 
o zvieratá,  a pod.) 

Ako prežívate tento čas, či ste len doma (pri počítači  alebo chodíte do prírody, 
na prechádzku , či aj športujete, či čítate knižky ..atď ). 

Stačí mi 10- 15 viet napísať  (malé zamyslenie- malá úvaha o sebe, čo robíte 
v tomto čase). Stačí to napísať na výkres A 4. 

Toto máte prácu na mesiac apríl. 

Ďakujem!  

Potom, keď sa vrátime do školy, si to prečítame na hodine Etickej výchovy. 

 

 

mailto:eva.makova@gmail.com


Predmet : Hudobná výchova 

Vyučujúca : Mgr. J. Chvojková 

Interview s mojou obľúbenou speváčkou/spevákom/ skupinou. Predstavte si, že ste novinári veľmi 
obľúbeného časopisu pre mladých a Vašou úlohou je vytvoriť rozhovor s obľúbenou celebritou- 
spevákom, speváčkou alebo skupinou.  

Vytvorte 10 otázok, čo by ste sa chceli spýtať, čo by podľa Vás čitateľov zaujalo.  

Všetko, čo vytvoríte mi prosím pošlite na moju adresu: janka.chvojkova@azet.sk 

Držte sa a hlavne veľa zdravia Vám i Vaším rodinám. 

S pozdravom Vaša pani učiteľka Janka Chvojková. 

mailto:janka.chvojkova@azet.sk
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