
Chémia 7.A 4.5.-15.5.  

Téma Učebnica Pracovný zošit Projekty Pozn. 

Pomalé a rýchle reakcie v bežnom živote Str.81-82 
(prečítať) 
 

Str.52-53   Poznámky 
( prepísať a naštudovať) 

Opakovanie učiva- exotermické a endotermické reakcie 
Rýchlosť chemických reakcií 

   Skúšanie v programe Alf 

MATEMATIKA  7.A  

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

Sieť kvádra a kocky  PZ 2str. 2, 3 celé 
 

 INTG nerobia úlohy str. 2 / 2, 3 

Jednotky objemu  PZ 2str.4 celá 
str. 5 / 5, 6 
          str. 6 / 7, 8, 9 
 
 

 https://youtu.be/iZiS5nX_Yzg 
 
Vypracované úlohy po online výuke v PZ 
odfotiť a poslať (e-mail alebo Teams - 
Konverzácie). 

OBN 7.A 

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

7.APrávo- právne normy. Právna spôsobilosť. – nové 
učivo odprezentujem na hodine v teamse. 
 

Str. 46-47 prečítať si učivo 
Ďalšie práva a slobody 
občanov v demokratických 
štátoch. 

  Hodina v teamse dňa 
5.5. 2020 
Tí, ktorí mi neposlali 
vypracovaný pracovný 
list  (štátne 
symboly)z teamsu, 
prosím aby tak urobili 
do najbližšej hodiny. 

THD 7.ročník 

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

Spotrebiče v domácnosti a ich údržba – 

rozdelenie a využitie ( svetelné, tepelné, 

chladiace, mechanické, elektronické ) 

   Pripraviť si krátke poznámky na 

danú tému z internetu. 

https://youtu.be/iZiS5nX_Yzg


GEG 7.A 

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

Oblasti Európy – Juhovýchodná Európa 99. – 111.  
 

Vypracovať kvíz – 
Oblasti Európy na 
Alfovi  

Neposlali mi:  
Kurucová, 
Szendreiová, 
Šarkoziová, Torok, 

 

INF 7. A 

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

Práca v počítačovej sieti     Poznámky k téme, čo 
je poč. sieť, typy poč. 
sietí, výhody, 
nevýhody 

THDP 7A 

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

Chovateľstvo     Poznámky k téme, 
Hrabavá a vodná 
hydina 

Biológia 7.A 

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

7A  
Zrak a sluch- utvrdenie.  
Poškodenia a hygiena zraku a sluchu.- preberáme na 
online hodinách 

s. 98- 99 
 
s. 100- 101 

s.54 – 55 
 

Poslať prezentáciu 
zmyslové orgány. 

Práca v ALFOVI- 1 test. 
Pracovať so študijným 
materiálom uloženým 
v TEAMSe, tu máte aj 
poznámky k učivu. 
 
 

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 

 

DEJ, 7.A 

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

Rodí sa európska novoveká spoločnosť 49-77  prezentácie, projekty  

Šírenie reformácie v Uhorsku 84-86   poznámky v MS Teams 



Fyzika 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit Projekty Poznámky 

Jednotky tepla 
Ako meriame 
teplo 

88-89 
83- 88 
Test str.81-82 

Str.32/ 1,3,4,5  Presnejšie termíny riešenia úloh sú 
zadávané na hodine FYZ 

Ruský jazyk, 7.A 

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

Moje obľúbené zvieratko- opakovanie, Rozširovanie 
slovnej zásoby 

44-45 53-55  Slovíčka uč. 48 
Práca v tíme RUJ_7.A 

Počúvanie s porozumením, práca s textom 50 58  

Hudobná výchova 

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

PEL- MEL hudby 20.storočia    Aktivity v TEAMS v tíme 
2019_HUV_7.A 

VYV 7.ročník  

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

Podnety moderného umenia- Dadaizmus    Učebný materiál a podnety na aktivitu, 
priložené v Teamse. 

ETV 7.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Emócie    https://www.youtube.com/watch?v=nKBKcIt9nb4 

Empatia    https://www.youtube.com/watch?v=qcsvYPdKHig&feature=youtu.be 
V dnešnej situácii prežívame ťažké obdobie. Porozprávajte sa 
s rodičmi, súrodencami ako sa môžu cítiť ľudia nakazení vírusom 
COVID-19. 

Slovenský jazyk 7.A  

gramatika Uč. str. 86/ 34/ a, b 
              86/ 35 

  Opakovať  skrátené výrazy a slovnú  
zásobu 

literatúra Detektívka – str. 112 – prečítať a napísať 
krátky obsah 

  Opakovať všetky pojmy od začiatku 
roka 

https://www.youtube.com/watch?v=nKBKcIt9nb4
https://www.youtube.com/watch?v=qcsvYPdKHig&feature=youtu.be


TSV CHLAPCi 

Téma Link Poznámka 

1. Aktivita – Kompenzačné cvičenia https://www.youtube.com/watch?v=o_AB9Lqfam0 Dlhodobé sedenie pred počítačmi, mobilom, tabletom 
doma alebo v škole spôsobuje problémy s chrbtom. Ak by 
to trvalo krátko, telo si poradí. Ak však vykonávame jednu 
aktivitu deň čo deň, mal by nasledovať pohyb, aby to 
vyvážil. Ten však v tejto dobe neprichádza. Preto posielam 
krátke video s kompenzačnými cvičeniami na precvičenie 
najviac zaťažovaných svalových partií. 

2. Aktivita – „Daj si rúško a hýb sa!  Pomocou tejto aktivity by som vás chcel „vytiahnuť“ 
z pohodlia domova. Vytiahnite z pivnice bicykel, kolieskové 
korčule, kolobežku, skateboard a choďte von s rodičmi 
alebo súrodencami. Vyvetrajte si trošku hlavu od školských  
povinností, ktoré vám učitelia zadávajú. Bude ma veľmi 
zaujímať, kde všade ste sa dostali, aké pekné zákutia vo 
vašom okolí objavili, koľko kilometrov ste najazdili (nie na 

aute 😊 ). Do vytvorených tímov mi potom pošlite 
fotografie vami objavených miest, alebo výhľadov. PS: „Daj 
si rúško“. 

TSV  7.A dievčatá 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Cvičme doma – zostava cvičení workout Zameranie cvičenia-
celé telo 

Odporúčanie 2x za 
týždeň 

 https://youtu.be/7aNX7awi8MM 
https://youtu.be/MPoyTwEyEPg 
 

    Ak máš možnosť voľnočasových aktivít, nebráň sa 
im, bicykel, kolobežka, skateboard, kolieskové 
korčule, rôzne loptové hry atď. 

    Nájdi si čas v tomto období, trošku si vyčisti hlavu 
a sprav niečo pre svoje telo, robíš to pre svoje 
zdravie. Kľudne zapoj aj rodinných príslušníkov 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o_AB9Lqfam0
https://youtu.be/7aNX7awi8MM
https://youtu.be/MPoyTwEyEPg


ANJ 7.A 

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

5. lekcia 

Present Perfect - predprítomný čas (Have/has + tretí 

stĺpec) 

just 

  

  

Str. 62/ cv. 1 prečítať pozorne 

text a odpovedať na otázky 1b 

Str. 63/ cv. 2, (podľa 

prečítaného textu) 

63/4b -do zošita 

Str. 50/ cv. 1, 2, 3 

Str. 49/ cv. 4, 5, 6 

  

  

Pomáhaj si Prehľadom 

gramatiky v pracovnom 

zošite 73/5.6 

  

TEAMS 

alena.fedorkova@zsaklv.sk 

NBV  7.A   04. – 15. 5 . 2020 

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

Sviatosť zmierenia Str. 89-90 Str. 28   Zamyslieť sa nad 
príbehom Kačka 
a premýšľať nad 
svojimi skutkami 

Podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi Sv. Písmo Lk 18,9-14   Pomodliť sa 
sústredene Otčenáš 
a Zdravas Mária 

 
 

mailto:alena.fedorkova@zsaklv.sk

