
Učivo, ktoré sa bude preberať  dištančnou formou v apríli v 7. ročníku 

Predmet Učivo  

SJL 7.A/B 
Gramatika- opakovanie 2. tem. celku- komunikácia a 3.tematického celku- slovná zásoba. 
Literatúra- čítanie lit. ukážok z učebnice. Sledovanie filmových spracovaní- western, 
robinsonáda, dobrodružná lit. , fantasy liter. Čítanie kníh podľa vlastného výberu 
preberaných žánrov. 

ANJ 
 

p. uč. Filáčková:  
Žiaci sa naučia vyjadriť plány do blízkej budúcnosti, budú vedieť vytvoriť jednoduchý dialóg – 
prijať a odmietnuť návrh. Porozumejú vypočutému textu: „The big apple“. Zopakujú si 
nadobudnuté vedomosti zo 4. lekcie. Zreprodukujú prečítaný text o úspešných ľuďoch, 
osvoja si gram. pravidlá pre používanie predprít. času. 
p. uč. Machová: 
Žiaci rozvíjajú čítanie a počúvanie s porozumením a zároveň získavajú nové vedomosti 
o meste New York a histórii. 

FRJ/NEJ/KAJ FRJ: Rodina (slovná zásoba), privlastňovacie zámená (gramatika) 
NEJ: (p. uč. Martáková)Veľkonočné tradície, opakovanie lekcie, neurč, člen podstatného 
mena v akuzatíve, slovesá: brauchen, kaufen, mochten, ukážka nem. seriálu, opakovanie 
lekcie 
NEJ: (p. uč. Hálová) 
  1. Predstavenie - opakovanie 
  2 . Veľká noc v Nemecku 
   3. Môj kamarát  
   4. Opakovanie číslic a časovanie slovies 
   5. Športy , čo mám rád 
   6.  Moje obľúbené zviera 

MAT 
 

Objem a povrch kvádra a kocky – riešenie rôznych úloh, Rovnobežníky – získavanie 
základných vedomostí 

BIO BIO – Nervová sústava, zmyslová sústava – praktické aktivity zamerané na testovanie svojich 
zmyslov, vyššej nervovej činnosti 

CHE Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií  

FYZ Teplo, výpočet 

DEJ Protireformácia 
Osvietenský absolutizmus 
Reformy Jozefa II. 
(prezentácia  + poznámky + projekt) 

OBN Štruktúra spoločnosti  
Rozmanitosť obyvateľstva  
Náboženstvá našej planéty 

GEG 
 

D. Sieklová 
Severná Európa - prezentácia 
Pracovný list na S Európu 
7.A Južná, Juhovýchodná Európa – spoznávanie krajín 

TSV Kontrolujeme postupne vedomostný kvíz  
Žiaci cez EduPage  priebežne dostávajú rôzne  námety, videá a návody, ako individuálne cvičiť 
doma.  
Olympizmus  
 Pohyb v domácnosti: Pohyb s metlou, mopom v priestore, Švih prachárom, Strečing s 
prachovkou, Drepy pri umývačke, Úkroky s vysávačom - fotodokumentácia  

INF Žiaci využívajú svoju informatickú gramotnosť  a nové potrebné zručnosti  získavajú pri 
domácom štúdiu.  

TECH Akákoľvek pomoc v domácnosti, veľkonočná výzdoba, práca v záhrade, v garáži ... je 
napĺňaním osnov predmetu technika. Ak pošlete fotografiu z toho, čo sa vám podarilo 
(pečenie, výzdoba, ručné práce...), radi ju zverejníme na internetovej stránke školy. Môžete 
priložiť aj svoj úspešný kuchársky alebo cukrársky recept, inšpirujete ostatných. 
 



Dobrovoľná úloha pre dievčatá do konca školského roka: Dostanete recept na štrúdľu, 
vyskúšajte ju upiecť. 
  
Vaše fotografie pošlite na adresu  bea.sabova@gmail.com alebo pani učiteľke. 
 
Dobrovoľná úloha chlapci– žiaci cez EduPage dostanú úlohu pomocou  návodu zhotoviť 
výrobok a poslať fotografiu 

VYV Dobrovoľná úloha – Kronika našich dní; Obrázok vypracovaný podľa pokynov v EduPage 
zaslať do konca apríla na uvedenú adresu. 

NBV - 
katolícke 

Žiaci a ich rodiny sú pozvaní každý deň k modlitbe za chorých, zdravotníkov a všetkých, ktorí 
sa o nás starajú a za odvrátenie šírenia choroby. 
Žiaci dostanú úlohu k  Veľkej noci 

HUV Muzikál-sledovanie filmového spracovania muzikálov. 
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