
 

ANJ 7.A, obdobie 18.5.– 29.5.2020 

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

5. lekcia – Hrdinovia 

               - Bezpečne na internete 

  

TEAMS 

  

Str. 64- prečítať pozorne text 

cv.1,2,3 

Str. 65/ - rozširovanie sl. 

Zásoby cv.1 

  

Str. 52/ cv. 1, 2, 3 

Str. 53/ cv. 4, 5 

  

  

Pomáhaj si Prehľadom 

gramatiky v pracovnom 

zošite 73/5.6 

alena.fedorkova@zsaklv.sk 

jana.tuzinska@zsaklv.sk 

Biológia 7.A 

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

7A - Vyššia nervová činnosť. Starostlivosť o NS a jej 
význam. 
Opakovanie a utvrdzovanie učiva – regulačné 
sústavy, zmysly, vyššia nervová činnosť 
- preberáme na online hodinách 

s. 104- 109 
 
 

s.57 – 58 
 
 
 
s.56 

Poslať prezentáciu 
zmyslové orgány. – 
kto ešte neposlal 

Pracovať so študijným 
materiálom uloženým 
v TEAMSe, tu máte aj 
poznámky k učivu. 
 

INF 7. A  

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 
Práca s tabuľkami  
Úloha bude zavesená v Teams 
Poslať na  Jana.Macakova@zsaklv.sk  
Miroslava.Kralikova@zsaklv.sk alebo zavesiť v Teams 

    

GEG 7.A 

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

Oblasti Európy – Východná Európa 112. – 119.  
 

Vypracovať dú – na 
Alfovi  

Neposlali mi:  
Kurucová, 
Szendreiová, 
Šarkoziová, Torok, 

 

VYV 7.ročník  

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

Výtvarné spracovanie legendy    Učebný materiál a podnety na aktivitu 
priložené v Teamse. 

mailto:alena.fedorkova@zsaklv.sk
mailto:jana.tuzinska@zsaklv.sk
mailto:Jana.Macakova@zsaklv.sk
mailto:Miroslava.Kralikova@zsaklv.sk


TSV CHLAPCI 

Téma Link Poznámka 

1. Kompenzačné cvičenia - chrbát https://www.youtube.com/watch?v=xdSjO7QtqIY Keďže stále pretrváva situácia, ktorá nás núti zostávať 
doma a vzdelávať sa formou online hodín, je dobré si sem 
tam doma zacvičiť. Dlhotrvajúcim sedením pred PC, alebo 
mobilom nám často spôsobuje bolesť chrbtice, preto 
potrebujeme kompenzačné cvičenia. Ak nešportujeme 
skrátia sa nám svaly a ohne sa chrbát. Preto zase 
prikladám video s takýmito cvičeniami na odstránenie 
nežiadúcej bolesti. Výsledkom bude vystretý chrbát, 

natiahnuté a zdravo posilnené svalstvo. 😊 

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“. (niektorí mi už niečo poslali, tím ďakujem) 

TSV Dievčatá 7.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Cvičím doma-domáci tréning 1 Zameranie cvičenia-
celé telo 

Odporúčanie 2x za 
týždeň 

 https://youtu.be/E9ll4Ro_2cs 

Domáci tréning 2    https://youtu.be/KA8VQbbohb8 
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=xdSjO7QtqIY
https://youtu.be/E9ll4Ro_2cs
https://youtu.be/KA8VQbbohb8


Ruský jazyk, 7.A 

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

Opakovanie, rozširovanie slovnej zásoby 
mäkký a tvrdý znak v ruštine 
Čítanie neznámeho textu, práca s textom 

40-48 44-56  Slovíčka uč. 47-48 
Práca v tíme RUJ_7.A 

Hudobná výchova 

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

Moderná slovenská hudba    Aktivity v TEAMS v tíme 
2019_HUV_7.A 

MATEMATIKA  7.A   

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

Objem kvádra a kocky  PZ 2str. 7, 8 celé 
          str. 9 / 8, 9, 10 

 Vysvetlenie učiva ONLINE!! 
Dovtedy nepočítaš príklady! 

Povrch kvádra a kocky  PZ 2str.10, 11 celé 
 
 
 

 Vysvetlenie učiva ONLINE!! 
Dovtedy nepočítaš príklady! 
 
Vypracované úlohy v PZ odfotiť a poslať 
(e-mail alebo Teams - Konverzácie) do 
termínu určeného na online výuke! 

Chémia 7.A 

Téma Učebnica Pracovný zošit Projekty Pozn. 

Priebeh chemických reakcií Str.83 
(prečítať) 
 

Str.55   Poznámky 
( prepísať a naštudovať) 

Faktory, ktoré ovplyvňujú priebeh chemických reakcií 84-86 
(prečítať) 

  Poznámky (prepísať, 
naštudovať) 

OBN 7.A 

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

7.A Trestná zodpovednosť, prezumpcia neviny    Hodina v Teamse. 

 
 



THD 7.ročník  

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

Tepelné a vodné zdroje- hlavný uzáver, voda 

kúrenie, kanalizácia a úspora energie 

   Pripraviť si krátke poznámky na 

danú tému z internetu. 

Technika v praxi -  7.ročník 

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

Typické jedlá u nás a v  iných kultúrach a ich 

stravovanie 

Zelenina a jej druhy ,osivo, sadivo 

   Pripraviť si krátke poznámky na 

danú tému z internetu. 

ETV 7.A 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Pozitívne hodnotenie druhých    https://www.youtube.com/watch?v=fINxIaCCD8A 
Odporúčam každý deň pozitívne ohodnotiť rodinných 

príslušníkov ....dobre im to padne 😊 
 

Tvorivosť    https://www.youtube.com/watch?v=oWbpSXamkWA 

NBV  7.A  

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

Veriť ... Str. 97-99 Str. 29  Porozmýšľaj nad 
svojou vierou. Pomodli 
sa Verím v Boha. Choď 
v nedeľu na sv.omšu 

Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi Sv. Písmo Lk 10,30-37   Urob každý deň aspoň 
jeden dobrý skutok 

Slovenský jazyk 7.A 

gramatika Uč. str. 66/ 1,2 
          67/3,5,6 + žltá poučka 

  Opakovať  neohybné 
slovné druhy 

literatúra Western– str. 119 – 
prečítať a napísať krátky 
obsah, str. 124 - prečítať 

  Opakovať všetky 
pojmy a kompozíciu 
diela 

https://www.youtube.com/watch?v=fINxIaCCD8A
https://www.youtube.com/watch?v=oWbpSXamkWA


DEJ, 7.A 

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

Bratislava - hlavné mesto Uhorska 87-89   poznámky v MS Teams 

 

Fyzika 

Téma Učebnica, str. Prac. zošit, str. Projekty Poznámky 

Teplo a premeny skupenstva 90-92 
Úlohy v učebnici: 
93/1,2 

37/4 
38/7a,b,c,d,e 

 
 


