
Anglický jazyk (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

7. A   

 Student´s book 

-str.82/cv.1,2,3 – Injuries-  do zošita - doplniť tabuľku a vety s novou slovnou zásobou (pomocou 

slovníka) 

-str.83/cv.1,2,3 – precvičiť si a napísať do zošita podľa gramatiky nalepenej v zošite 

Workbook 

-str.66/cv.1,2,3,4 – precvičiť a upevniť si slovnú zásobu 

-str.67/cv.2,3,4 – upevniť si vedomosti o predprít.čase 

-precvičovanie present perfect a past simple : 

https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/perfect-past-simple.htm 

https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-present-perfect-4.html 

 

Slovenský jazyk a literatúra (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

7. A  

Gramatika: 

1. Lexikológia   – členenie slovnej zásoby , obohacovanie slovnej zásoby ( opakovanie ) 

2. Morfológia – číslovky: druhy čísloviek, skloňovanie čísloviek, písanie čísloviek ( učebný materiál 

dostal každý žiak ) 

Učebnica ( zelená, nová ) – str. 48/3, 4 

str. 49/ 8 

str. 51/ 5, 6 

Literatúra: 

Pracovný zošit: R. Kipling, J. London, G. Harveyová, A.C. Doyle, I. Molitor a M. Molitorová, R. Riordan 

Čítanie ľubovoľnej beletrie 

 

https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/perfect-past-simple.htm
https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-present-perfect-4.html


Nemecký jazyk (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

7. A    

Poslané do skupiny pani učiteľkou triednou. 

 

Matematika (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

7. A   

Materiály cez Messenger. V prípade nejasností kontaktovať ivanvopy@gmail.com. 

 

Do 16.3.2020 – treba prepočítať súbor 01 POMER A ÚMERNOSŤ – v pondelok si spolu kontrolujeme a 

riešime úlohy, ktoré robili problém. 

Do 17.3.2020 – treba urobiť úlohy na stranách 18, 19 v súbore ZBIERKA ÚLOH PRE 7. ROČNÍK 

(využívať môžete zošit, ale aj súbor 02 KOCKA A KVÁDER – TEÓRIA) - v utorok si spolu kontrolujeme a 

riešime úlohy, ktoré robili problém. 

Do 18.3.2020 – treba urobiť úlohy na strane 20 v súbore ZBIERKA ÚLOH PRE 7. ROČNÍK (využívať 

môžete zošit, ale aj súbor 02 KOCKA A KVÁDER – TEÓRIA) - v stredu si spolu kontrolujeme a riešime 

úlohy, ktoré robili problém. 

Do 19.3.2020 – treba urobiť úlohy na strane 21 v súbore ZBIERKA ÚLOH PRE 7. ROČNÍK (využívať 

môžete zošit, ale aj súbor 02 KOCKA A KVÁDER – TEÓRIA) - vo štvrtok si spolu kontrolujeme a riešime 

úlohy, ktoré robili problém. 

20.3.2020 – opakovanie celého týždňa, vysvetľovanie úloh, ktoré robili najväčší problém, zadanie 

nových úloh (str. 38, 39). 

 

Informatika (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

7. A  

Test cez portál ALF 

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

(bez hesla) 

Test: Excel 



Fyzika (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

7. A   

Vyriešiť písomne do zošita z učebnice -Fyzika pre 7.ročník základnej školy (A4) – 

str.88 /“ÚLOHA“ 

str. 89/ 1., 2., 3.úloha 

 

Chémia (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

7. A   

Chemické reakcie 

ÚLOHA 1 Prečítaj si priebeh chemickej reakcie, zapíš reaktanty a produkty tejto reakcie. Zapíš 

chemickú reakciu schémou. Ak je to chemické zlučovanie alebo chemický rozklad (nemusí to byť), 

tak to zapíš do typu chemickej reakcie: 

1. Vo vápenke vzniká z vápenca pálené vápno a oxid uhličitý: 

a) Reaktanty: 

b) Produkty:  

c) Schéma chemickej reakcie: 

d) Typ chemickej reakcie: 

2. V ceste pri pečení vzniká zo sódy bikarbóny oxid uhličitý, voda a uhličitan sodný: 

a) Reaktanty: 

b) Produkty:  

c) Schéma chemickej reakcie: 

d) Typ chemickej reakcie: 

3. Zohrievaním železa  so sírou vzniká sulfid železnatý 

a) Reaktanty: 

b) Produkty:  

c) Schéma chemickej reakcie: 

d) Typ chemickej reakcie: 

4. Pomocou elektrického prúdu vzniká z vody kyslík a vodík. 

a) Reaktanty: 

b) Produkty:  



c) Schéma chemickej reakcie: 

d) Typ chemickej reakcie: 

5. Z peroxidu vodíka vzniká voda a kyslík : 

a) Reaktanty: 

b) Produkty:  

c) Schéma chemickej reakcie: 

d) Typ chemickej reakcie: 

6. Zahrievaním hypermangánu vzniká manganan draselný, oxid manganičitý a kyslík: 

a) Reaktanty: 

b) Produkty:  

c) Schéma chemickej reakcie: 

d) Typ chemickej reakcie: 

7. Zahrievaním uhličitanu meďnatého vznikol oxid uhličitý a oxid meďnatý: 

a) Reaktanty: 

b) Produkty:  

c) Schéma chemickej reakcie: 

d) Typ chemickej reakcie: 

8. Zmiešaním roztoku modrej skalice a sódy vzniká uhličitan meďnatý a síran sodný: 

a) Reaktanty: 

b) Produkty:  

c) Schéma chemickej reakcie: 

d) Typ chemickej reakcie: 

9. Reakciou železa a roztoku modrej skalice vzniká meď a síran železnatý: 

a) Reaktanty: 

b) Produkty:  

c) Schéma chemickej reakcie: 

d) Typ chemickej reakcie: 

10. Vinári pália síru, aby vznikol oxid siričitý: 

a) Reaktanty: 

b) Produkty:  

c) Schéma chemickej reakcie: 

d) Typ chemickej reakcie: 

11. Metán (hlavná zložka zemného plynu) zhorí na oxid uhličitý a vodu: 

a) Reaktanty: 

b) Produkty:  



c) Schéma chemickej reakcie: 

d) Typ chemickej reakcie: 

ÚLOHA 2  Pracovný zošit str. 40-41 Zákon zachovania hmotnosti 

- Vyplniť všetky cvičenia, uskutočniť praktickú úlohu, vyhľadať na internete informácie 

o Lomonosovi a Lavoisierovi 

Pracovný zošit str. 42-43 

- Vypracovať všetky cvičenia, môžete si pomôcť učebnicou 

 

Biológia (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

7. A  

DÁTUM 16.3. 

VPLYV SPÔSOBU ŽIVOTA NA OBEHOVÚ SÚSTAVU 

Najčastejšie poruchy obehovej sústavy: zvýšený krvný tlak, srdcový infarkt, upchatie ciev. 

Prevencia: cvičenie (vytrvalostný beh, plávanie, bicyklovanie), zdravá strava (málo tukov, 

dostatok ovocia a zeleniny) 

Obehovej sústave neprospieva: 

• Fajčenie – upchatie ciev, srdcový infarkt, zvýšený krvný tlak, mŕtvica 

• Alkohol a drogy – poruchy srdcovej činnosti, zvýšený krvný tlak 

• Stres a málo pohybu – srdcový infarkt, zvýšený krvný tlak 

• Nesprávne stravovanie a obezita – srdcový infarkt, upchatie ciev 

 

ÚLOHA:   NAVRHNI PLAGÁT PODPORUJÚCI ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

DÁTUM 19.3.  

PRVÁ POMOC PRI KRVÁCANÍ 

Každú krvácajúcu ranu treba ošetriť, pretože môže byť vstupom choroboplodných zárodkov 

do tela. 

Malé vonkajšie krvácanie: 

• Umyť ranu pod studenou tečúcou vodou 

• Okolie rany osušiť 



• Prelepiť rýchloobväzom 

Veľké vonkajšie krvácanie (tepnové, žilové): 

• Stlačiť ranu palcom alebo prstami 

• Raneného posadiť 

• Ak sa dá, postihnutú končatinu zdvihnúť nad úroveň srdca 

• Priložiť tlakový obväz 

• Vyhľadať lekára 

PRVÁ POMOC PRI ZLYHANÍ ČINNOSTI SRDCA  

1. Postihnutý na chrbát na tvrdú podložku 

2. Nahmatať dolnú časť hrudnej kosti 

3. Priložiť ruku vnútornou stranou zápästia a na ňu položiť druhú ruku 

4. Stláčať hrudnú kosť o 5 – 6 cm (malé deti 1,5 – 2 cm) s frekvenciou 80 – 100 x za 

minútu 

5. Pracujeme až do príchodu lekára  

Pri kombinácii masáže srdca s umelým dýchaním – 30 stlačení a následne 2 vdychy. 

VIDEÁ  

prvá pomoc resuscitácia   poznámka volajúci neskladá telefón !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=NY2dFM7jzTI 

inštruktážne video intubácia    
 

Kvíz obehová sústava:    Obehová sústava cievy.htm 

Prečítaj si pojem a označ jeho správnosť → A = áno 

OBEHOVÁ SÚSTAVA                               N = nie 

 

A/N 

Červené krvinky prenášajú dýchacie plyny  

Medzi predsieňami a komorami sú cípovité chlopne  

Do pravej predsiene priteká z tela okysličená krv  

Transfúzia je odber krvi za účelom vyšetrenia krvi  

Tep – pulz je vonkajším prejavom činnosti srdca   

Vencovité tepny usmerňujú prúdenie krvi  

https://www.youtube.com/watch?v=ymDWL2g3-2E
https://www.youtube.com/watch?v=NY2dFM7jzTI
https://www.youtube.com/watch?v=LNBSlfs8oAU
file:///C:/Users/Jaro/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.397/ObehovĂˇ_sĂşstava_krvnĂ©_cievy.htm


Srdcovnica – aorta vedie okysličenú krv z ľavej komory  

Vlásočnice sú najpočetnejšie cievy v tele  

V hornej časti srdca sú pravá a ľavá komora  

Biele krvinky pri ochorení zvyšujú svoj počet  

Ľavou polovicou srdca preteká odkysličená krv  

V miazgových cievach prúdi krv  

Krv nie je životne dôležitá tekutina  

Malý – pľúcny krvný obeh začína v pravej komore  

V pokoji sa srdce stiahne asi 120-krát za minútu  

Krvné obehy sú dva – veľký (pľúcny) a malý (telový)  

Pri transfúzii sú dôležité poznatky o krvných skupinách  

Krvná skupina AB môže prijať každú krv  

Veľký krvný obeh končí v ľavej komore  

V žilách prúdi krv rýchlejšie ako v tepnách  

Krvné obehy začínajú v komorách a končia v predsieňach  

Krvné cievy sú tepny, žily a vlásočnice  

Červené krvinky obsahujú červené krvné farbivo hemoglobín  

Poznáme tri krvné skupiny – A, B, 0  

Malý krvný obeh je obeh medzi srdcom a pľúcami   

Steny vlásočníc umožňujú prechod látok do buniek    

  

.... / 26 

 

 

 



520 miliónov rokov starý živočích s moderným srdcom 

Fosília viac než pol miliardy rokov starého článkonožca obsahuje perfektne 

zachovaný obehový systém. Je vôbec najstarší, aký poznáme - a pritom nečakane 

moderný. 

Výnimočný nález pochádza z čínskej provincie Jün-nan. Necelých 8 centimetrov 

dlhé telíčko patrí živočíchovi menom Fuxianhuia protensa – článkonožcovi z dnes 

vymretej línie, ktorý v období spodného kambria pred 520 miliónmi rokov  obýval 

more. V miestnych jemnozrnných sedimentoch sú jeho fosílie pomerne hojné, ale len 

málo z nich obsahuje len časti vnútorných orgánov. Napriek tomu sa zdalo, 

že Fuxianhuia so svojím podlhovastým, primitívnym telom, mala pokročilú vnútornú 

anatómiu. Nový nález, ktorý vedci z Arizonskej univerzity a ich kolegovia  z Číny 

popisujú ako „Pompejská verzia bezstavovcov”, to úplne potvrdil. 

Fosília obsahuje celú kardiovaskulárnu sústavu i s trubicovým srdcom rovnako 

ako centrálny nervový systém. Ukazuje nám, že mozog tohto článkonožca podobne ako 

u moderných kôrovcov zásobovalo mnoho artérií. Z toho sa dá usudzovať, že šlo o 

veľmi aktívne zviera schopné mnohých druhov chovania. Vedci však tiež zistili, že 

cievny systém ako taký je dokonca ešte sofistikovanejší než u mnohých žijúcich 

kôrovcov. Zdá sa, že predstavuje akýsi východiskový design, na ktorom základe sa 

vyvíjal kardiovaskulárny systém neskorších článkonožcov. Rôzne skupiny kôrovcov 

majú rôzne varianty usporiadania ciev, ale všetky odkazujú na ten, ktorý vidíme 

u článkonožca Fuxianhuia zo spodného kambria. 

O tom, aké chemické procesy zachovali jeden exemplár v tak úžasnom stave, 

môžu vedci len špekulovať. Domnievajú sa však, že za "Pompejskú verziu 

bezstavovcov" vďačíme tomu, že mŕtve telíčko článkonožca rýchlo pochoval veľmi 

jemný materiál. Zároveň s tým, ako ho tlak splošťoval, prestúpili telo chemické látky z 

vody. K jeho pochovaniu pravdepodobne došlo behom nejakej katastrofickej udalosti, o 

ktorú pred 520 miliónmi rokov nebola núdza. V dobe, kedy sa Fuxianhuia plazila po 

morskom dne či plávala v otvorenej vode, na súši ešte neexistoval život. Neboli tu teda 

žiadne rastliny, ktoré by svojimi koreňmi zadržovali pôdu, čo znamená, že búrky 

splachovali do oceánu veľké množstvo materiálu. Ďalšou možnosťou je tsunami, pri 

ktorom voda dočasne ustúpila a umožnila, aby živočíchy polapané v bahne vyschli a 

nezačali sa rozkladať. 

1. Nález fosílie pochádza z:   a) Ameriky  b) Ázie c) Európy  



2. Aký bol kedysi biotop tohto vymretého druhu? 

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

3. Na základe prečítaného článku, vysvetli, čo je 

fosília. 

4. Označ či je dané tvrdenie pravdivé (P) alebo nepravdivé (N)  

a) Fuxianhuia protensa patrí do triedy kôrovcov. 

b) Fuxianhuia protensa má cievny systém omnoho prepracovanejší v porovnaní 

s mnohými kôrovcami. 

c) Rôzne skupiny kôrovcov majú rovnaké varianty usporiadania ciev, čo sa zhoduje 

s usporiadaním ciev Fuxianhuie. 

d) Za zachovanie fosílie vďačíme veľmi jemnému materiálu.  

5. Na základe čoho vedci usúdili, že šlo o veľmi aktívneho živočícha? (vyznač 

v texte) 

6. Prečo vedci označili srdce Fuxianhuia protensa za moderné? (vyznač v texte) 

 

Dejepis (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

7. A    KULTÚRA A UMENIE 

Dejepis: 

Rodí sa európska novoveká spoločnosť 

od str. 49 po str. 78 – opakovanie učiva ( príprava na test ) 

 

Náboženská výchova (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

7. A    

Materiály portál ALF 

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

(bez hesla) 



Geografia (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

7. A   Západná Európa 

Materiály portál ALF 

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

(bez hesla) 

1. Z daných štátov vyškrtnite ten, ktorý nepatrí do Západnej Európy. 

Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Írsko, Monako 

2. Napíšte názov hlavného mesta Francúzska a tiež aj dominantu tohto mesta. 

3. K uvedeným štátom napíšte hlavné mesto: 

a) Holandsko 

b) Írsko 

4. Ako sa volá úžina, ktorý oddeľuje Francúzsko a Veľkú Britániu?  

5. Ktorému štátu patrí prívlastok „krajina tulipánov“ ? 

6. Napíš oficiálny názov Veľkej Británie:.................................................................... 

7. Ako sa volá more, ktoré obmýva južné pobrežie Francúzska? 

8. Ako sa nazývajú obyvatelia Belgicka? ....................... a............................ 

9.  Napíš názov rieky, ktorá preteká Londýnom. 

10.Najväčší prístav Európy je................................., leží v štáte................................ 

11. V ktorej krajine sa brúsia diamanty? 

12. Ktorú krajinu musíte navštíviť, ak chcete vidieť Big Ben? 

13. Ktorá športová udalosť sa každoročne koná na území Francúzska?   BONUS 

14. Z daných štátov vyškrtnite ten, ktorý nepatrí do Západnej Európy. 

Luxembursko, Dánsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo 

15. Napíšte názov hlavného mesta Belgicka a tiež aj dominantu tohto mesta. 

16. K uvedeným štátom napíšte hlavné mesto: 

a) Belgicko 

b) Luxembursko 



17. Pre ktorú krajinu sú typické poldre? 

18. Ktorému štátu patrí prívlastok „zelený alebo smaragdový ostrov“ ? 

19. Napíš názov francúzskej automobilky. 

20. Ako sa volá more, z ktorého ťaží ropu Spojené kráľovstvo? 

21. Napíš z akých  samostatných  historických krajín sa  skladá Veľká Británia. Zároveň uveď aj ich 

hlavné mestá: ...............................            ................................... 

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

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

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

22. V ktorej krajine žije Alžbeta II. 

 

Občianska náuka (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

7. A   Extrémizmus 

Extrémizmus 

Je konanie a prejavy vychádzajúce z postojov krajne vyhrotenej, demokratickému systému 

nepriateľskej ideológie. Útočí na systém základných práv a slobôd garantovaný ústavou a 

medzinárodnými ľudsko-právnymi dokumentmi. 

Znaky extrémistov: 

✓ vo svojom okolí vidia mnoho nepriateľov 

✓ sú presvedčení o boji o prežitie, v ktorom silnejší druh víťazí  

✓ násilie považujú za normálne riešenie konfliktov 

✓ v dôsledku frustrácie pociťujú veľký hnev 

✓ snažia sa zapadnúť do skupiny, ktorá im dáva pocit ochrany a moci, a preto sa cítia byť silnejší  

✓ vyhľadávajú konflikty a mnohokrát ani nemajú dôvod, potrebujú si vyventilovať svoj hnev, 

a preto útočia na nevinných ľudí  

Na Slovensku je trestné prejavovanie sympatií k hnutiam potláčajúcim práva a slobody občanov, je 

trestná ich propagácia a podpora akýmkoľvek spôsobom: slovami, nosením symbolov, šírením 

informácií. 

Páchatelia môžu byť odsúdení odňatím slobody až na 8 rokov. 



Úloha :  

Pomocou slovníka cudzích slov vysvetlite nasledujúce pojmy:  

diskriminácia, intolerancia, xenofóbia,  rasizmus, antisemitizmus, anarchia 

 

Výtvarná výchova (týždeň 16. – 20. 3.2020) 7. A  

Poslané do skupiny pani učiteľkou triednou.  


