
Slovenský jazyk 

Pondelok 25.10 2021 

Učebnica strana 28 – nadpis farebne: Slová cudzieho pôvodu. 

Opísať poučku na strane 29, čo je tmavým, farebne, ako v škole robíme.  

Vynechať riadok a nadpis strana 30/ Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu.  

- opísať poučky na strane 30, 31 a 33 -  žlté. Vždy vynechať riadok!  

Do cvičení 31/4 – doplniť farebne a utvoriť vety na všetky slová. Ktoré neviete vysvetliť, 

pozrieť do slovníka alebo na nete. To zvládnete.  

 

Utorok 26.10. 2021 

LITERATÚRA: 

Učebnica strana 15/ nadpis: Janko Matúška: Lúčenie - farebne 

Strana 161/ napísať poznámky o autorovi a diela pod seba farebne vypísať. 

Vynechať riadok a urobiť hlavnú myšlienku básne, rým a vypísať umelecké prostriedky. 

 

Streda 27.10. 2021 

 Do cvičných slohových zošitov si napíšte slávnostný príhovor na rodinnú oslavu.   

Ďakujem!                        

 

Matematika 

Opakovanie - rozširovanie  a krátenie(zjednodušenie) zlomkov 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nadpis:    Prevod zlomku na desatinné číslo 



Pozrite si toto video https://www.youtube.com/watch?v=Jd3IF97Di0Q , alebo napíšte si do youtube 

úprava zlomku na desatinné číslo. 

Príklad napíš zlomok 1/2 ako desatinné číslo. 

Riešenie: Ak chcem previesť zlomok na desatinné číslo MUSÍM VYDELIŤ ČITATEĽA S MENOVATEĽOM. 

Potom: 1 : 2 = 0,5.  

 

 

 

Pri úlohe 243 využite úpravu zlomku na desatinné číslo. 

 

 

Anglický jazyk  

Piatok, 22.10.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=Jd3IF97Di0Q


ENGLISH ACROSS THE CURRICULUM: 

- Pozri si slovnú zásobu v pracovnom zošite na str.74 

- Prečítaj si článok 

- Do zošita písomne vypracuj cvičenia: 

17/1 – usporiadaj miesta v poradí, v ktorom boli osídľované prvými ľuďmi 

17/3   - odpovedz na otázky 

17/4 – opíš cestu, ako sa ľudia dostali do Južnej Ameriky z Afriky. 

Cvičenia mi odfoďte a pošlite na môj messenger alebo 
mail:juliahanicova@gmail.com 

Utorok , 26.10.2021 

Učebnica str.18 /1 – doplň do viet správnu formu slovesa 

18/2  - Priraď dátumy k životným etapám ( postupuj logicky) a napíš 5 viet o 
jej živote. 

18/3 a,b  – pomôž si obrázkami a doplň do viet správne slová 

PZ str.12/1, 3,4 a str.13 / 5, 6, I can 

Cvičenia mi odfoďte a pošlite na môj messenger alebo 
mail:juliahanicova@gmail.com 

Ak budete niečo potrebovať, alebo nebudete rozumieť niektorému 
cvičeniu, napíšte mi a spolu to vyriešime. Prajem Vám vela zdravia a teším 
sa, keď sa znova uvidíme, držte sa :) 

 

Biológia 

Pondelok 25.10.2021 

Dokončenie poznámok k učivu Regulačné sústavy stavovcov (dočítajte si aj s.22,23 

v učebnici) 



 
MOZOG 

• je uložený v lebke (pozri obr.42 na s.22) 

Predný mozog 

• tvoria ho dve pologule s lalokmi a závitmi 

• sú v ňom centrá pre činnosť zmyslových orgánov (zrak, sluch, chuť, hmat, čuch)  

Najviac vyvinutý predný mozog majú vtáky a cicavce.  

MIECHA  

 uložená v chrbtici 

 

činnosť nervovej sústavy NS: 

 základnou jednotkou nervovej sústavy je nervová bunka - neurón  (obr.44 s.23) 

 má schopnosť prijímať, viesť a odovzdávať signály, reagovať na podnety = 

dráždivosť 

 výbežkami sa spája s ďalšími neurónmi, vznikajú nervové vlákna, ktoré prenášajú 

informácie 

 pri podráždení neurónu vzniká nervový vzruch 

 

REFLEXNÝ OBLÚK (obr.45) 

• vedenie vzruchu od podnetu do mozgu a z mozgu do orgánu, ktorý na podnet 

zareaguje je reflexný oblúk  

 

REFLEX 

• je odpoveď organizmu na podráždenie .  Poznáme: 

A. NEPODMIENENÉ REFLEXY 

 Sú vrodené. Zložité vrodené reflexy sú inštinkty. 

 napr. starostlivosť o mláďatá, rozmnožovanie, stavanie hniezd...  

B. PODMIENENÉ REFLEXY – sú získané 

• Vytvárajú sa na základe skúseností, sú výsledkom činnosti mozgu 

• napr. správanie sa zdomácnených živočíchov... 

 PZ s.12/ 1,3 

 

Streda 27.10.2021 

Prečítate si v učebnici s.24,25 tému Zmyslové orgány stavovcov, pozrite si aj všetky obrázky. 

Do zošita prepísať poznámky: 

NS

ústredná

mozog

miecha

obvodová
obvodové 

nervy



ZMYSLOVÉ ORGÁNY STAVOVCOV 

- zabezpečujú spojenie medzi vonkajším a vnútorným prostredím,  

- podnety zachytávajú zmyslové bunky (receptory) v zmyslových orgánoch. 

- živočích vníma podnety zmyslami (čuch, chuť, hmat, sluch, zrak) 

• ČUCH – podnetom sú plynné látky vo vzduchu 

Ryby – čuchové jamky nad ústnym otvorom 

Plazy - jazykom 

Vtáky, cicavce – nosová dutina (zobák, nozdry) 

• CHUŤ – chemické látky rozpustené na jazyku 

Plazy – na jazyku a podnebí 

Vtáky – pri koreni jazyka 

Cicavce – chuťové poháriky na jazyku 

• HMAT – vníma dotyk a tlak, receptory sú hmatové bunky v koži, ústach a na fúzoch 

Ryby – hmatové fúzy 

Vtáky – pri koreni zobáka a na niektorých pierkach 

Cicavce – hmatové fúzy, koža, stupaje 

• ZRAK – svetelné podnety (oko)ma dotyk a tlak 

Ryby – farebné videnie 

Plazy – niektoré môžu otáčať očnými guľami (chameleón) 

Vtáky, cicavce – farebné videnie 

Nočné živočíchy – čiernobiele videnie 

• SLUCH – zvukové vlny (ucho) 

Ryby – len vnútorné ucho 

Obojživelníky, plazy – vnútorné aj stredné ucho zakončené bubienkom 

Cicavce – vonkajšie ucho s ušnicou, stredné a vnútorné ucho 

 

Chémia 

Dievčatá si dopíšu poznámky zo štvrtka 21.10. 2021. V učebnici si prečítajte s.18,19. 

Chlapci už toto preberali v stredu. 

 

Zloženie látok 

Všetky látky sú zložené z častíc – atómov a molekúl. 



Látky možno rozdeliť na: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo s.19 odkresliť do zošita schému Látky…. (dolná polovica strany nad  Zapamätáme si) 

 

Pondelok (streda) 25.10.2021 

V učebnici si pozorne prečítajte tému Zmesi na s.20,21 vrátane obrázkov. Po návrate do 

školy si to  spolu zopakujeme, dovysvetľujeme. 

Poznámky k novej téme si napíšte prehľadne a čitateľne do zošita: 

Zmesi 

Zmesi sú látky zložené z dvoch alebo viacerých zložiek ( vzniknú zmiešaním viacerých 

látok)  

Príklady zmesí  (a ich zložiek ): 

zmes vody a piesku  (voda, piesok) 

zmes vody a soli  (voda, soľ) 

minerálna voda (voda, oxid uhličitý, minerály napr. vápnik, sodík,...) 

hmla (vzduch, kvapôčky vody) 

citronáda (voda, cukor, citrónová šťava, ľad) 



vzduch ( dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodná para...) 

betón (cement, štrk, voda) 

ocot (voda, kyselina octová) 

dym ( sadze vo vzduchu) 

a ďalšie látky  z bežného života (šaláty, polievky, chlieb...) 

 

Vlastnosti zmesí závisia od ich zložiek. Môžu mať rôzne skupenstvo. 

 

Rozdelenie zmesí: 

1. rôznorodé zmesi sú také, ktorých jednotlivé zložky môžeme rozlíšiť voľným okom alebo 

mikroskopom 

napríklad: žula (hornina zložená z troch zložiek, ktoré sa líšia farbou), betón, polievka, 

mlieko, dym, hmla, mydlová pena, olej vo vode... 

2. rovnorodé zmesi sú také, ktorých jednotlivé zložky nemôžeme rozlíšiť (voľným okom 

alebo po mikroskopom) 

napr. vzduch, zemný plyn, ocot, minerálka, sklo 

      zliatiny kovov: oceľ(železo +iné kovy), bronz (meď+cín), mosadz (zinok+meď) 

 

Aká zmes vznikne po rozpustení soli vo vode? 

 

Úlohy: PZ s.7,8 –  v škole skontrolujeme, aj poznámky,  majte pripravené. 

 

Dejepis 

Milá moja trieda, aby som Vám veľmi nechýbala a najmä hodina dejepisu, posielam Vám 

poznámočky. Prepíšte si ich do zošitov, po prázdninách vysvetlím. 

Kráľovstvo svätého Štefana 

Maďari po bitke pri rieke Lech r. 955 zmenili spôsob života. pastierstvo vymenili za chov 

dobytka a roľníctvo. Ich novou vlasťou sa stal stred Karpatskej kotliny.  

Gejza – tvrdý vládca, začal presadzovať kresťanstvo, nechal pokrstiť seba i svojho syna 

Štefana.  

r. 997 Gejza zomiera, vlády sa ujíma vojvoda Štefan. Na trón si robil nároky aj vojvoda Kopáň 

z rodu Arpádovcov.  

V spore o trón sa na Štefanovu stranu postavili ozbrojení rytieri a niektorí slovenskí veľmoži. 

Za svojich telesných strážcov ustanovil Honta a Poznana.  



Štefanovo vojsko Kopáňa porazilo a v roku 1000 dostal Štefan z rodu Arpádovcov od pápeža 

Silvestra kráľovskú korunu.  

Štefan I.  

 stal sa prvým uhorským kráľom 

 podporoval kresťanstvo 

 zakladal kláštory, kapituly, prešporstvá a kamenné farské kostoly 

 zomrel v roku 1038 a v roku 1083 bol vyhlásený za svätého. 

V Ostrihome vznikla samostatná cirkevná Uhorská provincia. Štefan I. rozdelil územie 

kráľovstva na župy (kráľovské komitáty), spravovali ich župani. Sídlami sa stali niekdajšie 

veľkomoravské hradiská – Nitra, Bratislava, Starý Tekov, Novohrad, Gemer, Zemplín.  

Vznikali aj župné obvody. Župani –  

 spravovali župu,  

 rozsudzovali spory,  

 vyberali dane a poplatky,  

 zvolávali a velili komitátne vojsko.   

 

Geografia 

Poznámky si treba prepísať do zošita – po prázdninách bude kontrola zošitou  

 

9.11. BUDE PÍSOMKY Z GEOGRAFIE 

Typy krajín a vegetačné pásma Európy 

Vegetačné čiže rastlinné pásma v Európe určuje charakter podnebia, ktoré významne ovplyvňuje 

rozšírenie pôd, rastlinstva a živočíšstva. Vytvára sa pásmovitosť typov krajín s rastúcou geografickou 

šírkou, ako aj vegetačná stupňovitosť spôsobená zmenou nadmorskej výšky. Výrazný vplyv na 

formovanie krajiny má aj človek, ktorý pôvodnú krajinu pretvoril na kultúrnu. 

1. Polárna pustatina - sa rozkladá v najsevernejších častiach Európy na ostrovoch v 

Severnom ľadovom oceáne. Tieto oblasti  sú počas celého roka zaľadnené. Striedajú sa tu obdobia, 

ktoré voláme polárny deň (slnko nezapadne niekoľko týždňov, mesiacov) a polárna noc (úplná tma trvá 

tiež niekoľko týždňov, mesiacov). Žije tu polárny medveď, polárna líška, tuleň... 

2. Tundry - pokrývajú úzky pás pobrežia Severného ľadového oceána v Rusku, na Škandinávskom 

polostrove a ostrove Island. Tundru tvoria porasty machov, lišajníkov, trávy. Je to krajina bez stromov. 

Vyrastú len nenáročné byliny, zakrpatené stromky a kroviny. Žijú tu stáda sobov. 

3. Tajga - rozkladá sa južnejšie pod tundrou. Je to rozsiahle  pásmo ihličnatých lesov. Prevládajú 

smreky, borovice, smrekovce. Z listnatých sa  občas vyskytuje breza. Prevládajúce pôdy sa 

volajú podzoly a sú málo úrodné a počas väčšiny roka zamrznuté. Žijú tu medvede, vlci.  

4. Zmiešané a listnaté lesy - zaberajú najrozsiahlejšiu plochu Európy. Tvorené sú najmä bukom, 

hrabom, jedľou  a dubom. Pôdy sú menej úrodné hnedé lesné - voláme ich kambizeme. Žije tu jeleň, 



rys, diviak. Veľká časť týchto lesov bola však premenená človekom na kultúrnu krajinu. Vyrástli tu 

najväčšie európske mestá.  

5. Lesostepi a stepi - vytvorili sa na miestach s menším množstvom zrážok. Vyskytujú sa hlavne 

v Maďarsku na Ukrajine, Rusku a Kazachstane.  Je tu málo stromov. Je to hlavne trávnatá krajina s 

najúrodnejšou pôdou, ktorú voláme černozem. Preto je krajina premenená na poľnohospodársku 

pôdu, kde sa pestuje hlavne pšenica. Žijú tu hraboše, bažanty, kone, zajace... 

6. Púšte a polopúšte mierneho pásma - táto krajina sa vyskytuje v Európe len okrajovo v najsuchších 

oblastiach okolo Kaspického mora alebo na Pyrenejskom polostrove. 

7. Subtropické listnaté a stálozelené lesy - rastú v okolí Stredozemného a Čierneho mora. Na 

Pyrenejskom, Apeninskom, Balkánskom polostrove a ostrovoch v mori. Lesy človek vyťažil a premenil 

na pasienky. Rastú tu oleandre, citrusy, pínie, vavríny, dub korkový... Žije tu daniel, koza divá, ovca 

divá. Oblasti sú využívané hlavne na rekreáciu, pobyty pri mori. 

 

Občianska náuka 

Prosím Vás, na základe predchádzajúcich učív, urobte nasledujúce cvičenia do zošita:  

- Navrhnite niekoľko možností, ako sa žiaci 7A triedy môžu zlepšiť v učení.  

- Vymyslite krátky príbeh na tému „odvaha“ – aby ste si precvičili tvorivosť. Napíšte aspoň 8 

viet.  

- Pokúste sa vymyslieť krúžok na škole, ktorý vám tu chýba. Uveďte názov, stručný popis a jeho 

fungovanie.  

 

 

 

Ruský jazyk 

Pracovný list vyplňte a pošlite mi na ktorúkoľvek sociálnu sieť.  

{Morkovka}              {fotoapparat}            {frukty} 

                                

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SPOJ:  

 



Ráno      Рыба 

Rok     Утро 

Produkty    Карта 

Darček      Год 

Ryba      Подарок 

Mapa       Продукты 

 

 

PRELOŽ:  

 
Mama …........................................  Комната ............................................... 

 
Tato ..........................................  Буква  …........................................... 

 
Banán ..........................................  Книга  .............................................. 

 
Rádio ..........................................  Вот  …........................................... 

 
Fotka ….......................................  Город  ............................................. 

 

 

 

 

Anglický jazyk – Konverzácia  
 

Piatok, 22.10.2021  

- Vymyslite niekoľko viet k životu Vašich rodičov, keď boli mladší.  

- Vety napíšte do pracovných zošitov s. 9/6 

- Vyjadrite sa ku všetkým otázkam v cvičení 

- Otázky sa naučte, na budúce budeme o tom rozprávať  

- V prípade, ak nemáte dokončené cvičenie 2 s.8 PZ, tak si ho doplňte.  

- Cvičenia urobte, odfoťte a pošlite na ktorúkoľvek sociálnu sieť.  

 



Anglický jazyk – konverzácia  

Pondelok, 25.10.2021 

- S. 15 v učebnici – písomne do zošitov  

- Napíšte z nasledujúcich aktivít dve, ktoré by ste odmietli a prečo a dve, ktorých by ste sa 

chceli zúčastniť a prečo.  

- Snažte sa vytvoriť zmysluplné vety  

- Cvičenie urobte, odfoťte a pošlite na ktorúkoľvek sociálnu sieť.  

 

FYZIKA 

Do zošita si napíšte poznámky z učiva, ktoré sme mali prebrať vo štvrtok 21.10. , po vstupnej 

kontrolnej práci.  

 

Teplota a čas 

Meranie teploty 

Teplota je fyzikálna veličina. 

Značka: t 

Jednotka: stupeň Celzia,  značka jednotky: °C 

Na meranie teploty sa používa niekoľko druhov teplotných stupníc. Najznámejšie sú: 

1. Celziova stupnica – používaná u nás. Zaviedol ju švédsky astronóm A. Celzius. 

0°C zodpovedá teplote topiaceho sa ľadu 

100°C zodpovedá teplote varu vody 

2. Fahrenheitova stupnica – používaná napr. v USA (0°C = 32 °F ) 

3. Termodynamická stupnica (Kelvinova)-  0°C= 273,15 K 

Teplotu meriame teplomerom. 

DRUHY TEPLOMEROV 

A)podľa princípu merania: 

Kvapalinové ( ortuťový, liehový)– kvapalina (ortuť, lieh) zohrievaním zväčšuje svoj objem 

a ochladzovaním zmenšuje 

Bimetalické - stočený pásik z dvoch kovov (bimetal), ktoré rozdielne menia svoju dĺžku so 

zmenou teploty (s.10 obr.12) 

Digitálne – elektrické súčiastky 

B) podľa použitia:  



- laboratórne 

- lekárske 

- izbové 

- vonkajšie 

- kuchynské 
 

 


