
Občianska náuka  7.A 6.4 – 17.4. 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

7.A. Znaky štátu a znaky SR 
        Formy vlády a politické režimy v štáte 

Str. 32. 
Str. 34. 

 Úloha do zošita: 
v odrážkach napísať 
o čo išlo v Nežnej 

revolúcii 17. 11. 

1989 

Prečítať učivo, 
spoznámkovať, prosím 
úlohu odfotiť a poslať na 
mailovú adresu: 
katarina.nichtova@zsaklv.sk 

7.B Štruktúra ľudskej spoločnosti- rasy, národy, etniká Str. 44,45  Úloha do zošita str. 
45.uloha č. 2 
Spomeňte si na film 
Čiernobiely svet 

Prečítať si učivo, 
spoznámkovať, úlohu 
odfotiť a prosím poslať na 
mailovú adresu: 
katarina.nichtova@zsaklv.sk 

Výtvarná výchova7.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 

str. 

Projekty Poznámka 

1. Podnety moderného umenia 

Navštívte aspoň virtuálne Van Goghové múzeum 
v Amsterdame, inšpirujte sa dielami slávneho 
velikána, o ktorom som neraz hovorila na výtvarnej 
výchove. Vyhľadajte základné informácie o umelcovi, 
o jeho pohnutom a tragickom živote. 
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-
museum?hl=en 

2. Synestetické umenie 

  1. Reprodukcia ľubovoľného 
diela od Vincenta Van Gogha 
Skúste vytvoriť reprodukciu 

niektorého diela. Technika  

a rozmer je na vás. Fantázii sa 

medze nekladú. Link na 

inšpiráciu: 

https://www.playideas.com/25-
van-gogh-inspired-art-projects-
kids/ 
2.Maľovaná hudba  

Výber hudobnej skladby podľa 

vlastného výberu (napr. rock, 

pop, hip-hop, latino a pod.) 

vyjadrite pomocou 
abstraktných alebo konkrétnych 
symbolov hudbu, ktorú si 
vypočujete. 

1. Kombinovaná technika, 
kolorovaná kresba, 
šrafovanie, koláž – niečo si 
vyberte 
 
 
2.Namaľujte obraz hudby, 
formát A4 (vodovými, 
temperovými, anelínovými) 
farbami (kto nemá tento 
typ farieb pracuje 
s farebnými ceruzkami) 
Odfotené práce mi prosím 
posielajte na mailovú 
adresu:   
katarina.nichtova@zsaklv.sk 
 
 



THD 7.ročník 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Príprava na Veľkú noc – zvyky, tradície, recepty   Poprosím poslať vo 
worde Vaše zvyky, 
tradície a recepty, 
ktoré súvisia 
s Veľkou nocou 
u Vás doma. 

https://www.pocomtuziazeny.sk/slovenska-
velka-noc-zeny-tradicie-zvyky-a-povery/ 
https://nanicmama.sme.sk/recepty-na-
velku-noc 
https://www.zdravie.sk/clanok/51861/zvyky-
a-tradicie-velkej-noci 
email:macayovamiroslava@gmail.com 

           
THDP 

Ekonomika domácnosti – domáce práce    Praktické činnosti v domácnosti – umývanie 
riadu,  príprava raňajkjok... 

MATEMATIKA  7.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Jednoduché úrokovanie  PZ 1str. 59/ 5, 6, 7 
          Str. 60 / celá 
          Str. 61 / 14, 15 
          Str. 63 / 18, 19 

  

Promile 75-78 prečítať 
76 – obr. + poznámky do 
zošita 
Vypracovať do zošita úlohy 
76/4, 77/9,10,11; 78/12,13   

PZ 1  67/1,2   

GEG 7.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Oblasti Európy – Západná Európa 61 – 74  
 

 Neposlali mi:  Kelemen, Kurucová, , 
Pelčák,, Szendreiová, Šarkoziová, 
Torok, 

(stručne spoznámkovať 
jednotlivé štáty, odfotiť a poslať 
na mail: 



radovan.nichta@zsaklv.sk do 
18.4.) 

Pracovné listy  Čakám na vypracované PL 
(stredná Európa), čo som 
Vám zadal minule!!! 

 poslať na mail: 
radovan.nichta@zsaklv.sk  

Anglický jazyk 7.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

5. lekcia 
Present Perfect - predprítomný čas (Have/has + tretí 
stĺpec) 
Ever/never 
 
 

Str. 58/ cv. 1 prečítať pozorne 
text  
Str. 59/ cv. 2 do zošita (podľa 
prečítaného textu) 
Str. 59/ cv. 3A do zošita  
Str. 59/ cv. 4 A,B do zošita  
Str. 59/ cv 6A do zošita (tvor 
vety o sebe pravdivo) 

Str. 47/ cv. 4, 6 
 

 Pomáhaj si Prehľadom 
gramatiky v pracovnom 
zošite 72/5 
a videami z 
predchádzajúceho týždňa 

Biológia 7.A, 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

 

Regulačné sústavy, hormonálna sústava, 
nervová sústava 

s. 92- 95 s.50 -51 Test na Alfovi 

obehová sústava7 

som pridala len na 

precvičenie, aby 

som videla, či 

vieme aj takto 

pracovať. Je super, 

že sa chytáte a aj 

mi píšete, že je 

tam chybne 

zadaná jedna 

úloha.  

Dú PZ s. 52 otestuj sa 
vypracovať a odpovede 
v o wordovom súbore v tvare 
1A,2C,3B,... poslať do 18. 4. 
na: 
angelika.matlakova@zsaklv.sk 
 
Dala som vám na Alfa nový  

test  obehovej sústavy- 

prosím urobiť do 18. 4. 
 

Prihlásnie na ALFa – cez stránku školy, vpravo hore sú 4 oranžové ikonky, prvá zľava je ALF, tam je aj kód školy: mrstefanikale, nick študenta: meno.priezvisko 
žiaka (jozef.mrkvicka), heslo: 123456 
Poznámky pre 7A,B:  Regulačné sústavy(hormonálna a nervová sústava) riadia životné procesy v tele človeka. 
Hormonálna sústava je podriadená nervovej regulácii a riadi činnosť pomocou chemických látok – hormónov. Tieto látky vylučujú žľazy s vnútorným vylučovaním 



priamo do krvi alebo miazgy. Žľazy s vnútorným vylučovaním sú: podmozgová žľaza( vyrába rastový hormón), štítna žľaza(na správne fungovanie potrebuje 
dostatok jódu ) nadobličky(vyrábajú antistresový hormón adrenalín), podžalúdková žľaza(vyrába inzulín, jeho nedostatok spôsobuje cukrovku), pohlavné žľazy – 
vaječníky a semenníky( riadia telesné zmeny v  dospievaní, menštruačný cyklus, tehotenstvo, pôrod). 
Nervová sústava riadi všetky ostatné sústavy, udržiava vnútornú rovnováhu, prijíma podnety, mení a prenáša ich v podobe elektrického impulzu – vzruchu, 
ďalšou funkciou NS je vytvárať odpoveď na podnety - reflex. Základnou stavebnou jednotkou NS je nervová bunka – neurón. 
NS sa delí na ústrednú NS(tvorí ju mozog a miecha) a obvodovú NS( tvoria ju mozgové, útrobné a miechové nervy). 
Stavba mozgu: predný, stredný mozog, medzimozog, mozoček a predĺžená miecha. 

INF 7. A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Bezpečnosť a riziká 
Poslať na macakova1@centrum.sk  alebo 
Jana.Macakova@zsaklv.sk 
 

  Projekt  Pharming, 
phishing (aký je 
medzi nimi rozdiel, 
ako sa chrániť) 

Min. 2 strany, 
formátovať text: Times 
New Roman, 12, 
zarovnamie do bloku 

 
Chémia  7.A 

Téma Učebnica Pracovný zošit Projekty Pozn. 

Fyzikálne a chemické deje  
 

  Precvičovanie učiva, (v 

programe Alf, precvičenie 
učiva, pomocou krátkeho 
testu) 

Exotermické a endotermické 
reakcie 

 
 

PZ str.49-50 
PZ str. 51 opakovanie 

  

 
Fyzika 7A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit Projekty Poznámky 

Tepelné vodiče, izolanty, 
šírenie tepla 

66-69 30/1,2,4,5,6 
31/7,9 
Riešenie poslať: 
fyzzelienkova@gmail.com 

 Poznámky z učiva posielam 
v prílohe mailu. 



DEJ, 7.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Moháčska katastrofa 78-80  prezentácie, projekty prečítať, poznámky v 
skupine 

Ruský jazyk, 7.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Čítanie krátkeho textu, práca s textom 40-42  
48-gram prehľad- I. 

44-46  Slovíčka uč. 47 

Nácvik písmen azbuky: ц, ф 
Tvrdé vyslovovanie - ц 

  
 Zopakovať písanie 

písaného textu a čísel 
Hudobná výchova, 7.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Neofolklorizmus (Beatles – členovia, tvorba) 
(Milhaud) 

  
 

Spev : Norwegian Wood 
Posluch: Vôl na streche 
(Youtube) 

 

Slovenský jazyk 7.A 

gramatika Uč. str. 62/1 – celé 2, 3 
              63/4, 5, 6 

  Opakovať 
a precvičovať číslovky 
a prídavné mená 

literatúra Fantastiská literatúra –
prečítať  ďalší text – 
kompozícia vnútorná aj 
vonkajšia 

  Opakovať všetky 
pojmy od začiatku 
roka 


