
Výtvarná výchova – 7. C          16. 3. – 22. 3. 2020 

Téma: Podnety rôznych oblastí poznávania – rastlina. 

V dávnych časoch ľudia nemaľovali krajinu. Nepotrebovali ju zobrazovať, lebo žili uprostred 

prírody. Až neskôr začali maľovať krajinu a to, čo sa nachádzalo navôkol. 

Úloha: 

Vašou úlohou bude stvárniť akúkoľvek rastlinu (podľa vlastného výberu), výtvarnú techniku 

si zvoľte podľa dostupných pomôcok, ktoré máte doma ( farbičky, farby, fixy...). 

Posielam zopár obrázkov pre inšpiráciu. 

             

 

Hudobná výchova – 7. C 

Téma: Populárna hudba – folk. 

Samotné slovo folk pochádza z angličtiny a znamená ľud/národ. Spojenie folk music znamená 

ľudovú hudbu (etnickú) aj tzv. folkovú hudbu.  Podstatou folkovej piesne a jej 

najcharakteristickejším rysom je schopnosť aktuálne, adresne a obsahovo konkrétne reagovať 

na najrôznejšie stránky spoločenského diania. Obvykle boli piesne najprv interpretované 

priamo ich autormi. 

Medzi prvých slovenských pesničkárov patrili Samo Ivaška a Pavol Hammel. Na začiatku 

sedemdesiatych rokov slovenskú folkovú scénu obohatili aj ženské autorky a interpretky -  

Gita Šukajlová, Magda Medveďová a predovšetkým Zuzana Homolová (viď. foto). 

            https://www.youtube.com/watch?v=i9n2w44DDos 

Úloha: 

Vypočujte si skladbu od Zuzany Homolovej „Ej, v Levoči“. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://www.youtube.com/watch?v=i9n2w44DDos


Domov a práca – 7. C                    16. 3. – 22. 3. 2020 

Téma: Medzinárodná kuchyňa 

Posielam dva recepty z medzinárodnej kuchyne, ktoré si môžete vyskúšať doma, dúfam, že 

budú chutiť. 

Veľká Británia: Banánový krém 

Ingrediencie 

275 millilitrov šľahačková smotana 

3 kusy žľtky 

1 polievková lyžica práškovy cukor 

1 polievková lyžica kukuričný škrob 

2 kvapky vanilková esencia 

Postup: 

Zahrejte šľahačku v malom hrnčeku, kým nezačne vrieť. 

Kým sa zohrieva, dôkladne zmiešajte žĺtky, kukuričný škrob/múčku, cukor a vanilku v malej 

miske. 

Potom vlejte horúcu šľahačku – za stáleho miešania – a vráťte zmes do hrnca. 

Veľmi opatrne zahrejte – za stáleho miešania – kým šľahačka nezhustne. 

Zatiaľ nakrájajte dva zrelé banány a rozdeľte ich niekoľko malých zapekacích misiek. Vylejte 

krém na banány, aby bolo ovocie celkom pokryté. 

Nechajte vychladnúť a na noc dajte do chladničky, aby banánová chuť a aróma vsiakla do 

krému. 

Vyberte z chladničky pol hodiny pred servírovaním. 

 

Brazília: Syrové koláčiky 

Ingrediencie 

2 šálky múka 

100 gramov maslo 

1 kus žĺtko 

1 čajová lyžička soľ 

2 čajové lyžičky prášok do pečiva 

3 kusy vajce 

200 millilitrov mlieko 

100 gramov syr (tvrdý, nastrúhaný (môže byť parmezán)  
Inštrukcie 

Cesto: 

Zmiešajte 2 šálky múky, 100 g masla, 1 žĺtko, 1 lyžičku soli, 1 lyžičku prášku do pečiva. 

Zmes miešajte až odvtedy, kým sa nebude drobiť. Potom cesto vtlačte do formičiek na 

pečenie mafinov. 

Plnka: 

Vyšľahajte 3 vajíčka a pridajte 200 ml mlieka, postrúhaný syr, soľ a 1 lyžičku prášku do 

pečiva. 

Dajte plnku na cesto v mafinových formičkách vložte do vyhriatej rúry. Pečte na 180 stupňov 

25 minút. 


