
Trieda: 7.C 
Obdobie: 1. 6. - 29. 6. 2020 
 

Slovenský jazyk 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Dvojčlenná veta (prezentácia – poznámky Teams) 73 - 76 49 - 51   

Holá a rozvitá veta, viacnásobný vetný člen 68 - 70 46 - 48   

Western (prezentácia – poznámky Teams) 119 - 123 (prečítať – 
poznámky – kompozícia 
diel) 

  Aktivity v teams 

Robinsonáda (prezentácia – poznámky Teams) 130 - 133  Tvoríme detektívku  

Dramatické  umenie 142 - 155    

Záverečné opakovanie (gramatika)                                           81 - 91 55 - 63   

 

Dejepis 

Téma Učebnica, str. Pracovný 
zošit, str. 

Projekty Poznámka 

Reformátor na tróne (prezentácia – poznámky Teams)  93 - 95   Aktivity - teams 

Epocha osvietenských učencov  (prezentácia – 
poznámky Teams) 

96 - 97    Aktivity - teams 

Záverečné opakovanie 99 - 102    

 

Biológia  

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

Vonkajšie a vnútorné vplyvy na ľudské zdravie. 
Životný štýl – zdravý spôsob života 
 -  preberáme na online hodinách 

s.118 – 123 
s. 126 - 127 

Príslušné strany v PZ 
vyplniť s.98 – 100, 
Poznámky k učivu 
máte. 
 

 
Pracovať so študijným 
materiálom uloženým 
v TEAMSe. 
 

 
 



NBV  

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

Hlavné učenie svetových náboženstiev Str. 104-111 Str. 32-33  Snaž sa zapamätať čo 
najviac o nich. Pozri si 
film o pápežovi 
Františkovi 

Blahoslavenstvá – nádej v beznádeji Str. 154 - 156 Str.38  Chceš sa stať svätým? 
Čo pre to urobíš?  
Začni pravidelnou 
modlitbou a konaj 
dobré skutky. 

 

Výtvarná výchova 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Galéria v škole, škola v galérii https://www.youtube.com/watch?v=6YSAMo6TmkE    Učebný materiál a podnety na 

aktivitu priložené v Teamse. 

 

INF  

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

Práca so súbormi a priečinkami     Opakovanie – vytvorenie priečinkov 
a súborov,  označovanie, kopírovanie, 
vystrihovanie, mazanie 

 

  Chémia   

Téma Učebnica Pracovný zošit Projekty Pozn. 

Katalyzátory Str.87 (prečítať) Str.59   

Opakovanie  Str. 60   

 

https://www.youtube.com/watch?v=6YSAMo6TmkE


ANJ 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Proj
ekty 

Pozná
mka 

7 Disaster 59/celá strana 
67/1a,b 
118-119/celé strany 
127/ nepravidelné slovesá ,preložené, 
zopakovať doučiť sa 

46/9a,b 
47/celá 
93/ unit 7 poznámky 

  

Časopis Hello číslo 9 
https://www.flp.sk/images/stories/hello/2019-
2020/cislo9-10/Hello-9-10-2019-2020.pdf 

Čítanie jednotlivých článkov ☺    

     

GEG 

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

Juhovýchodná Európa – Bosna a Hercegovina, 
Macedónsko, Albánsko, Rumunsko a Bulharsko 

103 - 110 48,49  prečítať + poznámky 
v skupine prepísať 

Online vyučovanie 

Východná Európa 113-118 50,51,52  
Otestuj sa – Odfotiť 
a poslať do Teamsu 

 prečítať + poznámky 
v skupine prepísať 

Online vyučovanie 

 

NEJ  

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Lekcia 14 
 
Opakovanie 

34, 35 
 
Online cvičenia: 
https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a12/?rootPath=/exercises/530-
26661/a12/#/content/2c9f850d6a6878d5016a8824abd90258 

41,42,44 
 

 Na online hodine 
upresním, čo ostáva dú 
a čo budeme robiť spolu 
Test v Alf – oblečenie 
Quiz – online 
Počúvanie 
s porozumením - online 
 

 

https://www.flp.sk/images/stories/hello/2019-2020/cislo9-10/Hello-9-10-2019-2020.pdf
https://www.flp.sk/images/stories/hello/2019-2020/cislo9-10/Hello-9-10-2019-2020.pdf
https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a12/?rootPath=/exercises/530-26661/a12/#/content/2c9f850d6a6878d5016a8824abd90258
https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a12/?rootPath=/exercises/530-26661/a12/#/content/2c9f850d6a6878d5016a8824abd90258


  OBN  

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

Sociálne zmeny 

Pohyb obyvateľstva 

Vojny 

Multikultúrnosť 

Opakovanie 

48 – 57 

 

 

 

62 – 64 

  Úlohy, aktivity, poznámky – on-line 

hodina 

 

Hudobná výchova 

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

Tanec  a hudobné nástroje    Aktivity v TEAMS v tíme 
2019_HUV_7.C 

 

THD  

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

Technické materiály a postupy - drevo, kovy 

a plasty – rozdelenie, druhy a využitie 

Záverečné opakovanie 

   Pripraviť si krátke poznámky na 

danú tému z internetu. 

 

TSV 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Cvičím doma-domáci tréning 4 Zameranie cvičenia-
celé telo 

Odporúčanie 2x 
za týždeň 

 https://www.youtube.com/watch?v=IMSHGnUHQCo 

Domáci tréning 5    https://www.youtube.com/watch?v=r2HDiC0K7pQ 
 
Ak máš možnosť voľnočasových aktivít, nebráň sa im, bicykel, 
kolobežka, skateboard, kolieskové korčule, rôzne loptové hry atď. 

https://www.youtube.com/watch?v=IMSHGnUHQCo
https://www.youtube.com/watch?v=r2HDiC0K7pQ


    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 

 

ETV  

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Komunikácia    http://www.youtube.com/watch?v=fWM9HbcwTSc 
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-
konickova/5894/ako-spolu-komunikovat-hry-pre-
ziakov odporúčam preštudovať a ak máte možnosť 
zahrajte sa s rodinou 

Ľudská dôstojnosť    http://www.youtube.com/watch?v=XXSibNTtXj0 
 

 

Matematika  

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

Objem a povrch kocky a kvádra – slovné 
úlohy 

 PZ 2/str. 8-9,  
PZ 2/str.11,12,13   

 Učivo si vysvetlíme  na MS Teams ☺ 

Metódy riešenia kombinatorických úloh UČ. 88-92 PZ/62-75   

Opakovanie učiva – Pomer, Percentá, Objem 
a povrch kocky a kvádra 

    

Fyzika   

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

Objem a skupenské premeny 32-50 

Test- 58-59 

 44/ 1, 2   

 
Milí žiaci, od 1. 6. – 12. 6. si robíte zadané domáce úlohy a aktivity podľa tabuliek. V čase od 15. 6. – 29. 6. sa venujete opakovaniu prebratého učiva. Postupujete 
podľa pokynov vyučujúcich. Zameriavate sa na kapitoly označené v učebniciach a pracovných zošitoch ako Opakovanie. Je potrebné si zopakovať celoročné 
učivo a určite si odložiť všetky zošity a pracovné zošity na budúci rok, aby ste sa k učivám vedeli vrátiť v septembri. Opakovanie sa týka všetkých predmetov.  

http://www.youtube.com/watch?v=fWM9HbcwTSc
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/5894/ako-spolu-komunikovat-hry-pre-ziakov
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/5894/ako-spolu-komunikovat-hry-pre-ziakov
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/5894/ako-spolu-komunikovat-hry-pre-ziakov
http://www.youtube.com/watch?v=XXSibNTtXj0

