
7. ročník - Práca pre žiakov počas mimoriadnej situácie  od 16.3. do 27. 3. 2020 

Predmet Učivo – čo žiaci dostanú  k štúdiu, akou formou a ako bude zabezpečená spätná väzba 

SJL SJ: 
Slovné druhy – opakovanie a precvičovanie učiva – priebežne bude vyučujúca posielať 
pracovné listy a úlohy 
LIT: 
Postupne čítať literárne ukážky z učebnice + vypracovať k textu úlohy z pracovného zošita 
Na EduPage bude vyučujúca posielať prezentácie, ktoré je treba odpísať do zošita. Pozrieť si 
film Percy Jackson (fantasy film) alebo prečítať fantasy, detektívka 

ANJ 
 
 
 
 
 
 
 

7. B: 4. lekcia – práca s textom: Krajčír zo Swaffham, Posluchové cvičenia, Práca 
s fotopríbehom: „Dylanov plán“ – slovná zásoba, Každodenná angličtina – frázy, vyjadrenie 
plánov do blízkej  budúcnosti 
Žiaci budú pracovať s učebnicou, pracovným zošitom, pracovnými listami, ktoré pošle 
vyučujúca, s audionahrávkami, cvičeniami na internete, na stránke: 
https://elt.oup.com/student/project/?cc=global&selLanguage=en 
Spätná väzba: Žiaci pošlú vypracovaný pracovný list. 

NEJ/FRJ 
 
 
 
 
 

NEJ:  -  
7.B: téma: Školské pomôcky; gramatika: časovanie slovies; slovná zásoba 
7. A: téma: plán týždňa – gramatika: predložka +dni týždni, časovanie slovesa  mať-
vypracovávanie úloh v PZ +uč. ,opakovanie formou testu, práca s textom: čítanie +preklad 
+odpovede na ot., spätná väzba cez edupage 
 
FRJ: - webstránka – Languagesonline.org.uk – precvičovanie rôznych tém 
         -Téma: Rodina, členovia, osobné zámená – teóriu pošle vyučujúca prostredníctvom     
           EduPage 

MAT 
 
 
 
 

Objem a povrch kvádra a kocky 
Premena jednotiek objemu a obsahu 
 
Žiakom bude vyučujúca priebežne posielať materiály (testy, pracovné listy, úlohy 
z pracovného zošita...)  

FYZ 
 
 
 
 
 

6. ročník: precvičenie výpočtu hustoty, objemu a hmotnosti telesa 
7. ročník: šírenie tepla, žiarenie 
8. ročník: Deformácia telesa, tlak, jednotka, výpočet 
9. ročník: Sériové zapojenie vodičov, Paralelne zapojenie vodičov 
Tému im pošlem v deň, keď by mali mať fyziku, pošlem im na záver pár otázok. Odpoveď  by 
mi mali poslať formou správy edupage alebo mailom. 

CHE 
 

Rýchlosť chemických reakcií 
Zrážková teória 
Vplyv množstva na chemické reakcie 
Vplyv teploty na chemické reakcie 

BIO 
 

Nervová sústava 
Hormonálna sústava 

DEJ 
 

Hospodárske zmeny 
 Reformácia 

- Poznámky a prezentácia 

GEG 
 

Severná Európa 
Vyučujúca bude priebežne posielať materiály (prezentácie, prac. listy, zadania...) 

OBN 
 

7.A: čítať si učivo a odpovedať na otázky: Sociálne zmeny v spoločnosti a ich príčiny+ 
prirodzený pohyb obyvateľstva 

TSV 
 

Žiaci vypracujú vedomostný kvíz 
Každý deň si zacvičia rozcvičku ako pred hodinou TSV 

INF 
 

Vytvoriť a poslať prezentáciu v PowerPointe na tému: Protidrogová výchova - prevencia 

NBV - 
katolícke 

Každý večer o 20,00 sa ľudia na Slovensku vo svojich domovoch modlia za to, aby epidémia 
skončila, za chorých ľudí a zdravotníckych pracovníkov modlitbu posvätného ruženca. Ak 
chceš, pridaj sa aj Ty  a pozvi svoju rodinu. Aj krátka a úprimná prosba má veľkú váhu...   

https://elt.oup.com/student/project/?cc=global&selLanguage=en


 


