
SJL 7.AB od 13.12. do 17. 12. 2021 

Ahojte, siedmaci! 

GRAMATIKA: 

Tento týždeň budete opakovať formou cvičení. 

Učebnica strana 55/5 – farebne doplniť 

                           55/7 – opísať diktát a farebne určiť slovné druhy 

- vypísať číslovky a určiť druh                                                                                                                          

LITERATÚRA: 

Učebnica strana 46/ Martin Kukučín: Z teplého hniezda 

 Prečítať ukážku, premyslieť si osnovu, na hodine budeme pracovať. 

Ďakujem! 

Matematika 

Pondelok matematika nie je 

Pracovný zošit: 44/4 až 7  

Koľko % predstavuje a)180 z 300  b) 6m zo 600m  c)  50 z 200 

Pracovný zošit 45/1 - 1 až 5 stĺpec, 46/celá,  47/1,2 

Fyzika  

Milí siedmaci, pred online hodinou si nezabudnite zopakovať posledné dve učivá 

Vyparovanie a Var, stačí podľa poznámok v zošite. 

Poznámky k novému učivu: 

Tlak vzduchu a var 

Atmosférický tlak = tlak vzduchu 

• Atmosféra je plynný obal našej Zeme (vzduch) 

• Pôsobením príťažlivej gravitačnej sily Zeme, tlačia horné vrstvy vzduchu na spodné 

vrstvy vzduchu => tak vzniká v atmosfére tlak, ktorý nazývame atmosférický tlak 

Atmosférický tlak závisí od: 

• nadmorskej výšky – so stúpajúcou nadmorskou výškou tlak vzduchu klesá napr. na 

Gerlachu je nižší tlak ako v Bratislave 

• počasia 

 



 

 

Od veľkosti tlaku závisí aj teplota varu kvapalín 

• Väčší tlak vzduchu, väčší tlak v kvapaline a vyššia teplota varu. 

• Menší tlak vzduchu, menší tlak v kvapaline a nižšia teplota varu. 

Využitie: 

• Tlakové hrnce, tlakové nádoby - zvýšením tlaku sa zvýši teplota varu a tým sa jedlo 

uvarí rýchlejšie. 

 

 Úloha: s.22/2 a,b,c,d – vypracovať do zošita 

Chémia  

Voda a jej význam 

Voda je chemická zlúčenina nevyhnutná pre život na Zemi.  

Je súčasťou tiel organizmov – rastlín, živočíchov a človeka. 

Ľudské telo obsahuje približne 70% vody.  

Význam v organizme: dôležité rozpúšťadlo, potrebná pri trávení, obehu telových tekutín, 

látkovej výmene, vylučovaní odpadových látok... 

Vodu využívame:  v domácnosti (pitie, varenie , hygiena...),  

priemysle,  

energetike,  

poľnohospodárstve  

pri športe a rekreácii. 

Chemický vzorec vody H2O       

DRUHY VÔD  

1. Druhy vôd podľa skupenstva: 

 plynné (vodná para) 

 kvapalné (voda) 

 tuhé (sneh, ľad) 



Voda v prírode je v neustálom pohybe – obehu. Základné deje obehu vody v prírode  sú  

vyparovanie a kondenzácia (skvapalňovanie), energiu dodáva SLNKO. 

 

 

 

 

 

 

2. Druhy vôd podľa miesta výskytu 

a) Zrážková voda –dážď, sneh, krúpy. Pri prechode vzduchom pohlcuje nečistoty, jej 

zloženie je premenlivé. 

b) Povrchová voda – je voda v jazerách, riekach, potokoch, moriach...  Býva 

znečistená činnosťou človeka. 

c) Podzemná voda – je voda ktorá vypĺňa priestory pod zemským povrchom 

(pramene, studne, jaskynné jazerá). Pretekaním cez vrstvy štrku sa filtruje (čistí) 

a obohacuje sa o minerálne látky. Je zdrojom pitnej vody. 

Ak podzemná voda obsahuje viac ako 1 g minerálnych látok alebo oxidu uhličitého v jednom 

litri, nazýva sa minerálna voda. Slovensko je bohaté na minerálne pramene. 

 PZ s.19/ 1,2, 3, 4 – podľa času na hod.,  DÚ dokončiť 

 

3. Druhy vôd podľa použitia 

a) pitná voda – používame ju na pitie, varenie, osobnú hygienu. Musí byť čistá a zdravotne 

nezávadná. Získava sa z podzemnej alebo povrchovej vody, upravuje sa vo vodárni. 

b) úžitková voda – je upravená len čiastočne.  Používa sa v priemysle a poľnohospodárstve, 

na zavlažovanie, čistenie napr. vonkajších priestorov.  

Druhom úžitkovej vody je destilovaná voda. Nie je vhodná na pitie, lebo je zbavená 

minerálnych látok. Používa sa v laboratóriách, lekárňach, do chladičov áut, žehličiek. 

c) odpadová voda – je znečistená činnosťou človeka napr. použitím v priemysle, 

poľnohospodárstve, v domácnostiach. Takáto voda sa nesmie vypustiť do životného 

prostredia ale najskôr sa čistí v čistiarňach odpadových vôd. 

 

Podľa obsahu minerálnych látok rozlišujeme: 



 Destilovaná voda – neobsahuje žiadne min. látky, len častice vody – je chemicky 

čistá látka 

 Pitná a minerálna voda – obsahujú rozpustené min. látky, sú zmesi.  

Najviac minerálnych látok obsahuje morská voda. 

 

Cvičenia podľa času na online hodine: 

 PZ s.19/4, s.20 – okrem 6 

 Učebnica s.43/ 1 – 10 ústne 

 

Anglický jazyk 

13.12.-17.12. 

Utorok: 

- zopakovanie gramatiky 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/grammar/?cc=sk&selLan

guage=sk  

- vypracovať cvičenia do  zošita, dajte slovesá do správneho tvaru, píšte 

celé vety. 

I 

1 At 6 pm on Monday I..................... (go) out for pizza. 

2 At 11 pm yesterday I ...................... (get) ready for bed. 

3 At 10 am on Saturday my Mum ....................... (cook) lunch. 

II 

1 While I................. (cycle), I ..................... (hear) a noise. 

2 As we............. (sit) in the classroom, somebody................ (come). 

3 When I ............... (come) home, my brother............... (play) PC games. 

III 

1 We.............. (see) an accident, then we............... (call) an ambulance. 

2 I..................... (come) home, I ............... (get) changed, I ........... (do) my HW. 

3 Yesterday we ................. (be) at school, we ............... (go) home, we........... 

(go) shopping with my parents.  

 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/grammar/?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/grammar/?cc=sk&selLanguage=sk


- učebnica s. 36 

- https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/audio?cc=sk&selLan

guage=sk 

Streda: 

do zošita: 

1 While I .........................(sit) on the chair, I ............ (drop) some food. 

2 As we.................. (dance), I ...................... (break) my leg. 

3 I ....................... (come) home from school, then I ........... (make) some food. 

4 At six o´clock pm I.............................. (have) dinner.  

5 As we................ (play) golf, I ............... (brek) the club. Then I ........... (take) 

another one.  

- učebnica s.37 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/audio?cc=sk&selLan

guage=sk 

- odpísať si z učebnice s. 39/4 (useful expressions) a 39/5 (responses) 

- pracovný zošit 27,28,29, 30, 31 

Piatok: 

- učebnica s. 38 

 

Konverzácia v anglickom jazyku 

Pondelok: 

- učebnica s. 37 

- doplňte vety: 

While I was going from school, I ........................... . 

I was cooking, when my mum............................... . 

When I came into the classroom, my classmates.................................... .  

I was playing PC games, when my brother........................................ .  

When I saw my sister, she............................................. .  

 

Piatok:  

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/audio?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/audio?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/audio?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/audio?cc=sk&selLanguage=sk


vianočné tradície v anglicky hovoriacich krajinách 

KZA 

 

Pondelok - s. 36 a 37 v učebnici  

doplňte vety:  

- While i was going from school, I.................. 

- I was cooking, when my mum..................... 

- When I came into the classsroom, my classmates................... 

- I was playing PC games, when my brother................ 

- When I saw my sister, she....................    

Piatok – budeme sa rozprávať o Vianociach a vianočných tradíciách v anglicky hovoriacich 

krajinách.  

Ruský jazyk 

OPAKOVANIE 

- Zopakujeme si všetky doposiaľ známe písmená v písanej i tlačenej forme (fonetické 

cvičenia, čítanie náhodných dialógov z učebnice atď).  

- Zopakujeme si doposiaľ známu slovnú zásobu z prvej lekcie – správna výslovnosť  

- Zopakujeme si všetky pravidlá, ktoré sme sa doposiaľ učili a ktoré máte napísané v zošitoch.  

 

-Na ďalšej hodine budeme robiť cvičenia z učebnice – s. 20 cv 33a, 33b a prečítame si 

výkričník.  

-urobíme cvičenia z PZ – s. 7/13, s.8/nedokončené cvičenia, s.9/17, 18 

Geografia 

Prepísať poznámky 

- ľahký (spotrebný) - elektrotechnický, textilný, nábytkársky - predmety, ktoré používa človek. 

Súčasnosť - výrobky náročné na kvalifikáciu pracovnej sily (znalosť výpočtovej techniky) 



- sústreďovanie jednoduchších výrobných operácií do menej rozvinutých častí sveta. 

- naviazanie priemyslu na vedu a výskum. 

Najvýznamnejšie odvetvia priemyslu v Európe sú automobilový priemysel, výroba nábytku, 

kozmetiky, módnych doplnkov. Potravinárky priemysel - syrov, čokolády, piva, vína 

Doprava a cestovný ruch 

- moderná,  veľmi dobre rozvinutá, kvalitnejšia je v západnej Európe 

- rozvinuté všetky druhy dopravy: cestná, železničná, vodná, námorná, riečna, letecká, potrubná 

Cestná doprava 

• hustá cestná sieť, preprava osôb a tovarov 

• diaľnice – najkvalitnejšie cesty, rýchly spôsob prepravy 

• prekonávanie prírodných prekážok – budovanie tunelov, mostov 

Železničná doprava 

• rozvoj v 20. storočí 

• preprava tovarov je na väčšie vzdialenosti 

• budovanie rýchlovlakov – najmä západná Európa (Nemecko, Francúzsko, VB, Španielsko, 

Taliansko)- rýchlosť od 200- 350 km/hod. 

• prepojenie veľkých miest 

Vodná doprava 

• hlavne preprava tovarov, nerastných surovín 

• a) námorná – najväčšie prístavy: Rotterdam (Holandsko), Londýn, Hamburg (Nemecko), 

Marseille- (Francúzsko) 

•  b) riečna – po veľkých riekach – Volga, Rýn, Labe, Odra, Dunaj, využívanie prieplavov 

Letecká doprava 

• rýchla preprava na veľké vzdialenosti 

• letiská v každom hlavnom meste aj veľkom meste 

•  najväčšie letiská – Frankfurt n/Mohanom (Nemecko), Londýn, Paríž, Moskva, Madrid. 

Potrubná doprava 

• preprava ropy, zemného plynu – ropovody, plynovody  

• na veľké vzdialenosti, SR dováža z Ruska.   

Cestovný ruch 



• v 19. storočí – cestovali len bohatší, masový rozvoj v 2. polovici 20. storočia 

•  spočiatku kúpele  

• neskôr historické pamiatky, prírodné krásy – potreba dopravy, ubytovania, stravovania  

•  prímorská rekreácia (J a JV E) + história 

•  horská turistika (v pohoriach – Alpy) 

•  pútnické miesta: Vatikán, Fatima (Portugalsko), Lurdy (Francúzsko)  

•  veľtrhy, výstavy, festivaly – filmové (Benátky, Berlín, Cannes) 

Dejepis 

Anjouovci na Uhorskom tróne 
Karol Róbert  

1308 – Karolom Róbertom nastupuje na uhorský trón nová dynastia Anjouovcov 

 bol korunovaný v Zahrebe po smrti Ondreja III., uznaný za kráľa Uhorským snemom 

 vládol v rokoch 1308 - 1342 

 hospodárske reformy – rozmach krajiny 

 peňažná reforma – strieborné groše a zlaté florény 

 obnovil mier, správu krajiny, vybudoval armádu 

 zaviedol pevnú menu a stále dane 

 podporoval rozvoj mien a baníctva – zlatá mena 

 po smrti Matúša Čáka zjednotil územie krajiny 

Ľudovít I. neskôr nazývaný Veľký:  

- syn Karola Róberta, ktorý ako 17-ročný nastúpil na trón 

- vládol v rokoch 1342 – 1382 

- 1370 bol korunovaný aj za Poľského kráľa, jeho ríša siahala do Baltského po 

Jadranské more 

- 1381 udelil privilégiá žilinským Slovákom 

- nemal syna, iba 9-ročnú dcéru, v 11. rokoch sa zasnúbila s Ž. Luxemburským, synom 

českého kráľa Karola IV.  

- vo Zvolene mu postavili Poľovnícky zámok, v Trnave Kúriu 

- v roku 1382 nečakane zomrel 

Banské mestá 

Za vlády Anjouovcov malo významnú úlohu baníctvo. Slovensko sa nazývalo „Zlatá baňa 

Uhorska“.  

Ložiská drahých kovov  

 Banská Štiavnica a Kremnica (zlato a striebro) 

 spišský región – Smoník a Gelnica (meď a striebro) 

 Spišská nová Ves (železná ruda) 

1328 Karol Róbert udelil Kremnici mestské práva, vznikla tu mincovňa a banská komora.  

Výsady banských miest – právo vyhľadávať, ťažiť a spracúvať rudné bohatstvo ukryté v zemi. 

Z vyťaženej rudy vyplývala povinnosť platiť banskú daň. 



Budovanie nových cestných ťahov, rozvoj obchodu.  

Mešťania  

- štvrtý stav, sformovali sa v Uhorsku v 14. storočí 

- uplatňovali sa v remeslách a v obchode 

- 1381 – rovnaké zastúpenie Slovákov a Nemcov v mestskej rade zaviedol kráľ Ľudovít 

I.  

Nakresliť schému –                        Rozvrstvenie mestskej spoločnosti 

patriarchát – bohatí mešťania 

stredne zámožní mešťania – obchodníci a remeselníci 

vzdelanci 

mestská chudoba – slúžky, sluhovia, námezdní robotníci 

 

Biológia 

Pondelok 13.12. 

Opakovanie Povrch tela. Koža + PZ s.24  

 V učebnici prečítať s.45  Prvá pomoc pri poraneniach kože 

 PZ s.25 vypracujeme na online hodine 

Starostlivosť o kožu  - učebnica s.44 
 vypíš si do zošita aspoň 5 hygienických zásad starostlivosti o kožu podľa učebnice 

 

Streda 15.12. 

 Na online hodine začneme  Opornú a pohybovú sústavu – v učebnici si treba preštudovať 

s.46, 47, text i obrázky. Poznámky do zošita: 

 

Oporná a pohybová sústava 

Oporná sústava = kosti 
Pohybová sústava= svaly 

KOSTI 
Zloženie kostí  

 anorganické látky - vápnik, fosfor- dodávajú pevnosť 
 organické látky - bielkoviny –  pružnosť 

Stavba kosti: 

okostica – tenká blana na povrchu kosti 

kostné tkanivo -súdržné (najtvrdšie tkanivo v ľudskom tele) 

- hubovité tkanivo ( tvorí riedku sieť) 

kostná dreň – vypĺňa stred dlhých kostí, tvoria sa v nej krvinky a krvné doštičky 

Spojenie kostí: 



a) pevné: väzivom – kosti na lebke 

chrupkou –je pružná a mäkká, spája napr. rebrá a hrudná kosť, medzi 

stavcami 

kostným tkanivom- zrastením napr. krížová kosť 

b) pohyblivé: kĺb- umožňuje pohyb kostí napr. ramenný kĺb, kolenný, sánka, články prstov. V kĺbe je 

kosť pokrytá chrupkou a mazom, ktorý znižuje trenie pri pohybe. 

Tvary kostí  - odpísať z učebnice s.47 celkom dole 

 
 PZ s.26 

OBN 

KOMUNIKÁCIA V SOCIÁLNYCH SKUPINÁCH 

Pri vzájomnom stretávaní medzi ľuďmi, vzniká sociálna komunikácia.  

- V užšom zmysle slova - delí sa s inými ľuďmi o svoje myšlienky-  odovzdáva/prijíma určité formácie.  

- V širšom zmysle slova ide o výmenu skúseností, postojov, pocitov a nálad.  

Základným cieľom komunikácie je:  

Je odovzdať a prijať informáciu. 

Forma odovzdávania informácií:  

- Je spôsob, akú formu použijem pri odovzdávaní informácií. 

a, informuj stručne a jasne  

b, drž sa danej témy 

c, hovor iba pravdu 

Základné delenie komunikácie:  

a, verbálna – slovná   

b, neverbálna – mimoslovná (gestikulácie, mimiky tváre, reči tela, SMS, MMS a pod.)  

Podmienky efektívnej komunikácie: 

a. rovnocennosť komunikujúcich – nehovorí stále iba jeden človek a ostaní len počúvajú. Potom by to 

bol iba monológ. 

b. atmosféra dôvery – ľudia, ktorí sa rozprávajú – komunikujú a odovzdávajú si aj dôverné informácie, 

si musia navzájom veriť. 

c. zrozumiteľnosť vyjadrovania – vedieť o čom sa  hovorí (obsah + správna artikulácia )  

Príkladom efektívnej komunikácie je asertívna – nenásilná, vľúdna, ale aj rozhodná komunikácia, t. j. 

dokázať prejaviť/obhájiť si svoj názor.  


