
Trieda: 7.C 
Obdobie: 6.4. – 17.4.2020 
 

Slovenský jazyk 

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

Opakovanie slovných druhov  38/39 celá    

Slovesá  37/celá   

Spojky 62 - 63 36/celá  2 testy -  Alfi 

Opakovanie lit. pojmov, Dobrodružná literatúra 79 - 82   2 testy -  Alf 

 

Dejepis 

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

Osobnosti reformácie 65 - 69  O osobnosti 1 
reformátora  

2 testy -  Alf 

Svetové hospodárstvo a nové usporiadanie štátov 70 – 74    Otázky a úlohy str. 74 

 

Anglický jazyk 

Téma Učebnica, str. Pracovný 

zošit, str. 

Projekty Poznámka 

Lekcia 6 
Have fun 

52/ cv 11a,b 
52/cv12- do zošita napísať vety 

40/ cv8  lilla.tothova@gmail.com 

Online 
cvičenia 

Gramatika present perfect: 
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise1?cc=sk&selLanguage=sk 
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise2?cc=sk&selLanguage=sk 
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise3?cc=sk&selLanguage=sk 

   

 

Fyzika 

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 mail. 

 

Chémia   

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 

  

 

INF  

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

Poslať na macakova1@centrum.sk  alebo 
Jana.Macakova@zsaklv.sk 
 

  Hoax – najnovšie 
hoaxy v súčasnosti 

Min. 1 strany, 
formátovať text: Times 
New Roman, 12, 
zarovnamie do bloku 

 

GEG 

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

Island 
Vypracovať  cvičenia zadané v programe 
ALF 

77,78 40  prečítať + poznámky 

Prihlásenie do 
programu ALF 

Nórsko, Švédsko 79,80,81,82 41  prečítať + poznámky 

 
 
 



NEJ 

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

Kati 13. lekcia Str.27/4a,b; 5 
 

33/10,11; 12a 
35/18, 19,20 

 Online stretnutie v 
Teams 

 

 BIO    

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

Regulačné sústavy, 
hormonálna sústava, 
nervová sústava 

s. 92 - 95 Príslušné strany v PZ vyplniť s.71 – 
76, 
Poznámky k učivu máte. 
Dú: PZ s.73/4, s. 76/4 vypracovať 

a vo worde poslať  do 18. 4. na 

môj mail: 
angelika.matlakova@zsaklv.sk 

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. 

Na opakovanie ľudského tela môžete využiť 
stránku https://www.e-
ucebnice.sk/courses/biologia-pre-7-rocnik-
zs/  sú tam spracované sústavy po TS aj 
s testami na precvičovanie 
Dala som vám na Alfa  nový test z obehovej 

sústavy - prosím urobiť do 18. 4.  

 

  OBN  

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

Pozície, roly jednotlivca v sociálnej skupine 24 – 25   Úlohy, poznámky – do zošita 

 

  THD  

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           

 
 



Výtvarná výchova  

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 

 

Hudobná výchova 

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

Neofolklorizmus    Neofolklorizmus(Janáček, 
Bartók, Suchoň) 

Poslať na: 
veronika.hruzova@zsaklv.sk 

Neofolklorizmus : (Beatles – Norwegian Wood, 
Milhaud- Vôl na streche) 

  
 

Spev : Norwegian Wood 
Posluch: Vôl na streche 

 

Matematika 

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

Percentá – slovné úlohy Prezentácia: Slovné úlohy + ľudské telo v percentách - v programe ALF  
- úlohy vypracovať do zošita  
-  nezabudni na zápis, výpočet, odpoveď 

 

Ak nejakému príkladu 
nerozumieš, značíš  si 
červený výkričník , 
prípadne pošli na MS 



TEAMS do tímu – 
vysvetlíme si  

Percentá – slovné úlohy Test : Percentá – ľudské telo - v programe ALF 

 
 


