
Biológia 7.A 20.4.-30.4. 

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

7A, B.  
Zmysly a zmyslové orgány. Čuch, chuť, hmat. Zrak 
a sluch.  

s. 96- 99 s.53 -54 Vypracovať 
prezentáciu- 
zmyslové orgány( 
vybrať si jeden 
zmysel, 
nezabudnúť na cieľ, 
zdroje ) Poslať na 
môj mail. 

Dala som vám na Alfa test  
obehovej sústavy, ktorý ste 
mali urobiť do 18. 4., niektorí 
ho ešte nemáte. V Alfovi 
máte ďalší test o riadiacich 
sústavách na precvičenie 
a utvrdenie učiva. 
Pracovať so študijným 
materiálom uloženým 
v TEAMSe. 
 
 

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 z učiva  pre 7A,B máte nahraté v TEAMSe 
 

GEG 7.A 
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Oblasti Európy – Severná Európa  75. – 86.  
 

Vypracovať kvíz – 
Západná Európa čo 
som poslal na Teams 

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

 

 
Ruský jazyk, 7.A 
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Práca s textom, Intonácia opytovacej vety 43-44 
48-gram prehľad- II. 

47-50  Slovíčka uč. 48 
Práca v tíme RUJ_7.A 

Moje obľúbené zvieratko, Rozširovanie slovnej zásoby 45 51-52  
 
 
 



INF 7. A 
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Bezpečnosť a riziká 
Poslať na macakova1@centrum.sk  alebo 
Jana.Macakova@zsaklv.sk 
 
Ako funguje počítač 
https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY 
(pozrieť video) 

  Antivírusový 
program - projekt 

Funkcia AVP, známe 
AVP, správne 
nastavenie AVP 
Min. 1 strana WORD!!! 
Správne 
naformátovaný text 

 
THD 7.ročník 
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Trh práce, druhy povolaní, charakter a druhy 

pracovných činností, pracovné príležitosti   

   Pripraviť si krátke poznámky na 

danú tému z internetu. 

Technika v praxi -  7.ročník 

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

Denný režim – rozloženie a zloženie potravy v 

priebehu dňa, význam bielkovín, tukov a 

sacharidov pre zdravie človeka 

   Pripraviť si krátke poznámky na 

danú tému z internetu. 

OBN 7.A 

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

Slobodné voľby v demokratickom štáte. Poznámky priložené 
v Teamse 

Pracovný list k štátnym 
symbolom v Teamse. 
(opakovanie 
predchádzajúceho 
učiva) 

 Pozrieť si prezentáciu, 
ktorú som priložila do 
Teamsu. Vypracovať 
pracovný list, poslať 
do Teamsu alebo na 
mail. Prepísať 
poznámky. 

Chémia 7.A 

 Téma  Učebnica  Pracovný zošit  Projekty  Poznámky 

 Opakovanie 
 Str.78-79/cvičenia 1 až 22( 
odpovede písať do zošita)       



MATEMATIKA  7.A 
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Diagramy  PZ 1str. 65/ 3 
 

  

Kocka a kváder 
 
 
 
Nárys, pôdorys, bokorys 

 PZ 1  70/1 
          71 / 4, 6 
 
 
PZ 1  74/1 
          75 / 2 – nepovinne 
          76 / 3 

 Teória - textový dokument v prílohe *, 
prezentácia (mať naštudované do online 
stretnutia!) – individuálna online kontrola 
zošitov s poznámkami *. 
Vypracované úlohy po online výuke v PZ 
odfotiť a poslať (e-mail alebo Teams - 
Konverzácie). 

DEJ, 7.A 
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Opakovanie – Rodí sa európska novoveká spoločnosť 49-77    
Na hranici s Osmanskou ríšou 78-83   prečítať, poznámky v 

skupine 
Anglický jazyk 7.A,B obdobie 20.4.– 30.4.2020 
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5. lekcia 
Present Perfect - predprítomný čas (Have/has + tretí 
stĺpec) 
Ever/never 
 
 

Str. 60/ 1 prečítať pozorne 
text a odpovedať na otázky 
Str. 60/ 2 do zošita (podľa 
prečítaného textu) 
Str. 61/ 3a do zošita 
Str. 61/ 4a naučiť sa slovíčka 

Str. 48/ cv. 2a,b,3a,b 
Str. 49/ cv. 4,5,6 
 

  

Fyzika 
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Pomalé a rýchle reakcie v bežnom 
živote 

 Str. 81-82 
(prečítať+ prepísať priložené 
poznámky do zošita)       



Výmena tepla 
medzi horúcou 
a studenou 
vodou 

70 - 71 Str. 39 Dobrovoľne: PZ str. 40 Aktivita 2 
Pokus v termoske alebo vo vyrobenom kalorimetri, 
ak máte doma vhodný teplomer! 
Pozor na rozsah teplomera! 

 

 

Slovenský jazyk 7.A 

gramatika Uč. str. 64/1, 2, 3 
              65/4, 5 

  Opakovať 
a precvičovať číslovky 
a prídavné mená 

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

  Opakovať všetky 
pojmy od začiatku 
roka 


