
Úlohy od 11.05.2020 – do 17.05.2020 

BIOLOGIA - V.B 

-preštudujte si učivo zo strany 93 - 95 venované lúčnym a poľným bezstavovcom. 

Urobte si poznámky ale veľmi jednoduché - čiže si do zošita vymenujte, aké 

zvieratká žijú na lúke a poli. 

Potom sa otestujte. 

Učivo zvládnite do 14.5. 

BIOLOGIA - VI.A, VI:B 

-preštudujte si nové učivo zo strany 82 - 83 a prepíšte si z pracovného listu 

poznámky do zošita. 

Pošlite mi odpovede na mail na tieto otázky: 

1./ Čo znamená, že obehová sústava mäkkýšov je otvorená? 

2./ Aké orgány tvoria tráviacu sústavu mäkkýšov, vymenuj... 

3./ Kde parazituje larva škľabky a ako? 

4./ Ako si chráni slimák svoje telo v období sucha pred vyschnutím? 

5./ Ktoré slimáky nemajú ulitu? 

6./ Čo znamená, že slimák je obojpohlavný živočích? Ako sa slovu obojpohlavný 

živočích hovorí ináč? 

Úlohu zvládnite do 14.5.2020 

BIOLOGIA VII.A 

-úloha na tento týždeň spočíva v štúdiu látky : Vyššia nervová činnosť str. 104 - 109. 

Podľa priloženej prezentácie si urobte do zošita poznámky. O podmienenom a 

nepodmienenom reflexe, ako aj o prvej a druhej signálnej sústave sme si už hovorili v 

jesenných mesiacoch. Preto si dané učivo zopakujte priloženou prezentáciou. 

 

Minule som Vám dala test kondície, 13 žiakov ste mi to ešte neurobili a neposlali. 

Takže čakám tento týždeň na Váš test kondície, ako Vám dopadol. Kto to neurobí, 

budem to považovať za ignoráciu učenia sa. Tak budem aj hodnotiť Váš prístup k 

domácemu štúdiu v závere školského roka. 

Termín do 17.5.2020 



BIOLOGIA VIII.A 

preštudujte si prezentáciu venovanú Faktorom ovplyvňujúcim životné prostredie 

organizmov a človeka. Poslednú stranu v prezentácii si prepíšte do zošita. Tiež si 

dané učivo môžete preštudovať z učebnice str. 64 -65. 

 

- spracujte problematiku potravinového odpadu vo svete, svoje výsledky prezentujte 

formou referátu alebo projektu na formát A4. Zaujíma ma ako by ste zmenili túto 

problematiku Vy, aby sa s potravinami neplytvalo, a čo s potravinami, ktoré sú buď 

po záručnej dobe alebo po respirácii či sa dajú ešte použiť, alebo nie... 

Pomôžte si internetom, encyklopédiami, pripadne vlastnými skúsenosťami z Vašej 

rodiny. Pozor: nechcem práce, ktoré len skopírujete a nebudú mať odporúčania, ako 

ďalej... 

Termín do 24.5.2020 

Poniektorí z Vás ešte nespracovali pracovný list životné prostredie, ako aj úlohu, 

ktorá bola daná ku Dňu ZEME... Takže máte čo robiť.. 

Príjemné štúdium a teším sa na Vaše zaujímavé práce. 

BIOLOGIA IX.A 

zopakujte si históriu Slovenska, jej vývoj zo strany 76 - po stranu 83. 

 

-potom si preštudujte výberovú tému: Ochrana neživej prírody, str. 86 - 87. 

Vaša písomná práca je: 

Aké lokality sa nachádzajú v okolí Spiša, na ktoré sa vzťahuje zákonná ochrana? 

Pošlite mi svoje poznámky na môj mail, spracujte chránené lokality s obrázkami a s 

popisom pracujte na A4 papier. 

Termín do 17.5.2020 

 

BIOLOGIA IX.B 

-preštudujte si prezentáciu Neživé zložky prostredia, pozri tiež učebnicu str. 92 - 97. 

Potom si svoje štúdium otestuj priloženým testíkom. 

 

- zahraj sa tiež na vedátora. Na strane 93 v zelenom rámčeku, máš zaujímavú úlohu 



pod názvom: RIEŠ a SKÚMAJ. Postupuj podľa informácii v texte. Ulož si kruhy na 

také miesto, aby ti ich nezamočil prípadný dážď niekde, kde je cesta, alebo kde 

predpokladáš, že je ovzdušie znečistené, môže to byť i mimo tvojho domova... 

Odfoď si priestor pred pozorovaním, počas a po skončení pozorovania a popíš, čo si 

zistil/a. Samozrejme tvoje poznatky mi opíš a spracuj do wordu aj s obrázkami a pošli 

na mailovú adresu. 

Termín do 17.5.2020 

CHÉMIA VII.A 

-preštudujte si prezentáciu venovanú skúmaniu rýchlosti chemických reakcií (uč. str. 

80 - 82). Urobte si poznámky, do zošita si vypíšte, ktoré sú v bežnom živote rýchle a 

pomalé reakcie. 

Odpovedzte písomne na 4 otázky, ktoré sú uvedené na strane 81 a tieto odpovede 

mi pošlite na môj mail. 

 

- druhou úlohou bude vymyslieť, čo by ste dokázali vyrobiť z odpadového materiálu, 

napríklad z plastovej tašky, z plechovky, z plastovej fľaše, sklenej fľaše...svoje 

výtvory mi pošlite na môj mail. Som zvedavá, akí ste tvoriví .. A nech sú to Vaše 

práce a nie práce z internetu... 

Termín do 17.5.2020 

CHÉMIA VIII.B 

-preštudujte si veľmi pozorne nové učivo venované HYDROXIDOM strana 63 -67 v 

učebnici a tiež cez prezentáciu, ktorá vysvetľuje postup tvorby vzorcov. Názov 

hydroxidu sa skladá z dvoch slov. Podstatné meno je hydroxid. Prídavné meno je 

odvodené od názvu kovového prvku s príponou, ktorá zodpovedá jeho oxidačnému 

číslu. Urobte si dôsledne poznámky do zošita, vypíšte si aj vzorce z prezentácie. 

Keď budete mať pocit, že to ovládate, tak sa otestujte. 

Príjemné štúdium.. Termín: 17.05.2020 

CHÉMIA IX.A IX.B 

 - preštudujte si učivo KOZMETICKÉ PRÍPRAVKY strana 100 - 101. V prezentácii sa 

dozviete rôzne zaujímavosti ...už kráľovná Kleopatra využívala prirodzené 

kozmetické prípravky. Ak ste boli niekedy v zahraničí pri mori, tak ste si možno dali 



urobiť krátkodobé tetovanie na ruku, ktoré sa robí prírodným farbivom HENOU. 

 

V súčasnosti sa v kozmetike používajú podľa funkcie rôzne prípravky, iste ich máte aj 

doma, urobte si z nich poznámky do zošita. Taktiež si napíšte a zapamätajte, čo 

znamenajú cudzie slová: abrazívne látky, demineralizácia, remineralizácia, 

profylaxia, suspenzia, hydrofilná látka, chemická syntéza, profylaxia. Poznámky mi 

pošlite na mail. 

Niektorí z Vás ešte neurobili test z Plastov a syntetických vlákien, ako aj pokus na 

povrchové napätie, tak to nezabudnite urobiť a poslať 

Termín: 17.5.2020 

DEJEPIS VII.A 

- pokračujeme v učebných látkach. Na tento týždeň si naštudujte učivo zo strany 87 -

89 venované Bratislava - hlavné 

mesto Uhorska. 

Pracovný list si vyplňte nalepte do zošita a samozrejme mi pošlite na môj mail na 

kontrolu na môj mail. 

Príjemné študovanie.. 

Termín do 17.5.2020 

OBČIANSKA NÁUKA VII.A  

-peštudujte si prezentáciu venovanú Sociálnym problémom - extrémizmus, 

šikanovanie, vandalizmus. 

Napíšte úvahu, čo si o týchto sociálnych problémoch myslíte Vy, ako by ste to riešili. 

Vaše úvahy mi pošlite vo worde na moju mail.adresu. A píšte svoje myšlienky, 

nezaujímajú ma informácie, ktoré skopírujete z internetu. Môžete opísať aj 

problém,ktorý sa stal Vám alebo ste boli jeho svedkom... 

Teším sa na Vaše práce. Termín do 24.5.2020 


