
Anglický jazyk (1.6. – 5.6.2020) 8. A  

Domáca úloha: 

1. Vypracujte projekt A review of a book: 

a) rozhodnite sa, o ktorej knihe budete písať (prečítaná kniha by mala byť v angličtine) 

b) do projektu zahrňte informácie:  

                1. the name of the book (názov knihy) 

                2. who wrote it, write some information about the author (o autorovi) 

                3. settings and main character (prostredie a hlavné postavy) 

                4. plot and the best part (dej a najlepšia časť) 

                5. What did you like most about it? (Čo sa vám najviac páčilo?) 

                6. What did you think of it overall? (Čo si o tom celkovo myslíte? – váš názor na knihu –  

                   dajte si záležať, vysvetlite zámer a posolstvo autora v knihe ako ho chápete vy) 

                7. Would you change any part of it? (Zmenili by ste niektorú časť knižky?)    

c) projekt môžete vypracovať vo formáte, ktorý vám najviac vyhovuje – v papierovej forme (výkres), alebo 

v elektronickej forme (prezentácia), 

d) projekt posielajte na mrizova.s1@gmail.com do 10. 6. 2020, v prípade otázok ma neváhajte kontaktovať 

 

Slovenský jazyk a literatúra (1.6. – 5.6.2020) 8. A 

Opakovanie literatúry 

Opakovanie literatúry. Doplň chýbajúce údaje a definície. Pracuj s učebnicou literatúry, so zošitom 

a internetom.  

1. Charakterizuj klasicizmus. Uveď dvoch predstaviteľov klasicizmu. 

2. Charakterizuj lyriku. 

3. Charakterizuj sonet. 

4. Čo je anafora? 

5. Charakterizuj romantizmus ako literárny smer. Uveď dvoch predstaviteľov romantizmu. 

6. Charakterizuj realizmus. Uveď dvoch predstaviteľov realizmu.  

7. Čo sú trópy v literatúre?  

8. Vymenuj trópy. 

9. Čo je epizeuxa? 

10. Doplň tabuľku.  
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Autor: Ján Kollár Autor:  

Ukážka: Ukážka: Marína 

Téma: Téma: 

  

Autor:  Autor:  Ján Botto 

Ukážka: Rozlúčenie Ukážka: 

Téma: Téma: 

  

Autor:  Autor:  

Ukážka: Moja pieseň Ukážka: Už je pozde 

Téma: Téma: 

  

Autor: Ján Smrek Autor: Valentín Beniak 

Ukážka: Ukážka: 

Prostredie: Prostredie: 

  

 

Opakovanie – ohybné slovné druhy  

Do zošita si vypracujte jednotlivé úlohy. Riešenie mi pošlite odfotené mailom alebo cez messenger. Mail: 

informatera@gmail.com. 

 

1. Označ rad, kde sú podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru stroj. 

a) Mech, stôl, nôž, orech    b) peniaz, počítač, reťaz, mráz  c) pedál, papier, medvede 

 

2. Označ správny lokál podstatných mien kotol, podiel, bicykel, hotel, ideál, gól 

a) Kotle, podiele, bicykli, hoteli, ideáli, góle  

b) Kotle, podieli, bicykli, hoteli, ideále, góly 

c) Kotli, podieli, bicykli, hoteli, ideály, góly 

 

3. Doplň do viet slovné spojenie divý pes v správnom gramatickom tvare. 

 Rozbehli sa za ním dva.................................. . Pri rieke sa ruvali veľké .............................. . 

4. Utvor lokál pomnožných pod. mien a urč vzor. 

nožnice -  .....................         ......................  okuliare - ..........................   ............................. 

nohavice - ....................        .......................  pľúca -    ..........................     ............................. 

 

5. Podčiarkni nesklonné podstatné mená a urč rod: 

domino,  guma, komuniké, necht, madam, zinok, tenis, želé, istota, žuvačka 

 

6. Doplň slovo pani. Hovorili o tamtej_________. __________učiteľka ma opäť nevyvolala. 

 Na rodičovské  združenie prišli všetky____________, okrem ___________Novákovej. 

 

7. Utvor a napíš vzťahové prídavné meno, ktoré sa skloňujú podľa vzoru páví . 

orol – o ........................lete,  zajac – o ......................behu,  krokodíl – o.......................... oku 
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8. Označ rad, ktorému zodpovedajú gramatické kategórie prídavného mena vo vete.  

Fantastická lyžovačka v Alpách je snom všetkých lyžiarov. 

a) muž.r. akuzatív,sg., pekný    b) muž.r.,datív,pl.dub    c) žen.r.,nominatív,sg.,žena 

 

9. Podčiarkni správne napísané prídavné meno radi/rady. 

Dievčatá rady hrajú vybíjanú. Muži majú radi športové súťaže. Detské hry veľmi rady hrávajú aj dospelí. 

Modelky majú rady kvalitné modely. Spolužiačky sa radi rozprávajú o hercoch a herečkách. Deti, mate rady 

svojich rodičov? 

 

10. Urč druh zámen:  

nikto................., aký?....................., váš.................., niečí...................ony............... 

 

11. Napíš k osobným základným zámenám ich základný tvar v nominatíve. 

tebe - ......., (od)nej -....... (so)mnou-...... (k) nemu - ....... (o) mne - ...... (o) nás- ......  

 

12. Doplň zámená sami/samy, samý/samí 

Dievčatá, nemôžete tam ísť............! Myslíme si, že nemôžete cestovať ........... . Moji priatelia sú .......... dobrí 

ľudia. V hlave mala ......... zmätok. Mládenci, tú prácu dokončite .............. . 

 

13. Nahraď určité číslovky neurčitými číslovkami. 

Páčia sa mi tri dievčatá. .............................. . Matematici vypočítali päť príkladov. ...................... . Poznal 

dvoch významných umelcov................................ . 

 

14. Prepíš číslovky slovom.  

5. prípad - ....................... , 5x ušiel-...................., 55 litrov mlieka...............  

 

15. Urč vzor čísloviek: 

jeden - ............. , bilión- ............ , tisíci - .........., stý - .............., nula- ............  sto - ...........,  milión - ........... , 

osem ......., prvý - ........... dvadsaťdva - ................. . 

 

16. Urč spôsob a čas podčiarknutých slovies: 

Boli by sme sa tej súťaže zúčastnili.  .....................   ....................  Kedy si priniesol tie zošity? 

.....................    ....................  Ešte dnes musím letieť do Brazílie. ......................   ......................... Nauč sa 

to naspamäť! ....................    ................... . Prepísal by si celý list? ...............    ................. 

 

17. Podčiarkni činnostné sloveso.  

Koleso šťastia sa roztočilo. Mária zrazu obelela ako vonná ľalia. 

 

18. Utvor a napíš zo slovies 2.osobu j.č. rozkazovací spôsob.  

      vyť- ...........,viť- ..........., prišiť- .........., umyť- .........., nabiť - .......... 

 

19. Utvor a napíš jednoduchý budúci čas slovies v 1. osobe jednotného čísla:  

     zaspievať..........., privolať............ , nahrať..........., doskočiť..........,. uraziť ................ 

 

20. Rozdeľ slovesá na dokonavý a nedokonavý vid:  

      Odsekol, rastie, bojí sa, prší, nasnežilo, napíšem, hodiť, skákať, trafil, pracoval 



Matematika (1.6. – 5.6.2020)  8. A – Kruh, kružnica  

ZOOM (vysvetľovanie a spätná väzba): pondelok 1.6.2020 o 9:30, konzultačná hodina pre žiakov – ich 

otázky na príklady - dohoda cez email. Údaje po vyžiadaní na email.   

Teória: napísať, či nalepiť do 

zošita. 

Dĺžka kružnice 

(obvod kruhu) 

Obvod kruhu je dĺžka kružnice, 

ktorá ohraničuje kruh, 

označíme ho o.   

Označenie vo vzorcoch:  π 

(pí) = 3,14 (po zaokrúhlení)     r – 

polomer (kruhu/kružnice),  d – 

priemer (kruhu/kružnice). 

 

o = 2 .π . r  

o = π . d 

Vypočítajte dĺžku kružnice, ak jej polomer je 7 cm.   Vypočítajte obvod kruhu, ak jeho priemer je 5cm. 

o = 2 .π . r o = π . d  (Môžeme vypočítať r (r = d:2) a použiť ho.) 

o = 2.3,14.7 o = 3,14 . 5 

o = 43,96cm o = 15,7cm 

 

 

Obsah kruhu 

S = π . r2 = π . r . r    =  π . d . d : 4  

Vypočítajte obsah kruhu, ak: a) jeho polomer je 6 cm; b) jeho priemer je 8 dm. 

a)                b)    r = d : 2 = 8:2=4dm 

S = π . r . r  S = π . d . d : 4  S = π . r . r 

S = 3,14 . 6 . 6      S = 3,14 . 8 . 8 : 4 S = 3,14 . 4 . 4 

S = 113,04 cm2      S = 50,24cm2  S = 50,24cm2 

 



Práca na hodnotenie: 

1. V škatuli je 7 čiernych šachových figúrok. Koľko figúrok bielej farby máme pridať do tejto škatule, aby 

pravdepodobnosť vytiahnutia čiernej figúrky bola 1 : 3? 

2. V žrebovacom zariadení sú štartovné čísla od 1 do 40. Aká je pravdepodobnosť, že si prvý žrebujúci 

pretekár v zjazdovom lyžovaní vyžrebuje štartovné číslo menšie ako 11? 

3. Aká je pravdepodobnosť náhodnej udalosti, že zo spoločnosti 8 mužov a 9 žien ako prvý odišiel muž? 

1. až 3. Výpočet, výsledok, odpoveď.   Poslať na: ixo4all@gmail.com, do 4.6.2020 do 14.00. 

 

Ostatné príklady vypracujte do zošita, pokúste sa účinne si organizovať svoju prácu. MÔŽETE MA 

KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak potrebujete s niečím pomôcť.  Možnosť riešiť príklady navyše 

z učebnice Matematika pre 8.ročník ZŠ 2.časť, strany 107 až 114. 

 

Fyzika (1.6. – 5.6.2020)    8. A Svetelné znečistenie 

Cez portál ALF zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla)→ výber triedy → 

meno žiaka (bez hesla) 

Opakovanie a zhrnutie:  

ALF: video – Optické vlastnosti oka 

 

Svetelné znečistenie 

Je všetko rušivé svetlo vyrobené človekom rozptýlené v atmosfére, umelo pridávané do nočnej krajiny 

(napr.: verejné osvetlenie). Treba svietiť len tam a len toľko, koľko je nevyhnutné  a neosvetľovať zbytočne 

oblohu.  

Rušivé svetlo má vplyv na ľudí, napr.: problémy so spánkom, vysoký krvný tlak,....  

Pri svietidlách sa koncentruje hmyz, ktorý tu často hynie. Svetlá mätú i vtáky a tie strácajú orientáciu.  

Ekonomické dôsledky: zbytočné svietenie znamená plytvanie s energiou. 

 

Ďalšie informácie : http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/svetelne-znecistenie/ 

Úlohy – samoštúdium: zbierka pre 8.ročník Strana: 62/1,2  63/3 až 5, 8 až 13. 

Foto vypracovaných príkladov 62/1; 63/3,8 samoštúdium poslať na:  

ixo4all@gmail.com, do 4.6.2020 (štvrtok) do 14.00. 

 

http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/svetelne-znecistenie/


Chémia (1.6. – 5.6.2020)   8. A  

Úloha 1: Napíšte si do zošita poznámky  Neutralizácia 

Neutralizácia:  je reakcia kyseliny so zásadou za vzniku vody a soli. Kyslé a zásadité roztoky spolu reagujú, 

pričom ióny H3O+a OH- vytvoria molekuly vody. 

Napr. Ak reaguje kyselina chlorovodíková s hydroxidom sodným vzniká chlorid sodný a voda: 

HCl   +   NaOH   →   NaCl   +   H2O  

kyselina       hydroxid             soľ            voda 

Využitie neutralizácie: 

• V laboratóriách na stanovenie presného množstva kyselín a zásad v látkach (napr.: v minerálnych 

vodách, pôde... 

• Výroba priemyselných látok (soli) 

• Zneškodňovanie kyselín a zásad v pôde, vode 

 

Úloha 2:   V programe Alf, máte zadané 2 testy ešte z minulého týždňa Chemické prvky a Hydroxidy a pH.  

Vypracovanie testov je náhrada za 2 pracovné listy, ktoré niektorí z vás vôbec neposlali.   

Nezabudnite poposielať všetky úlohy, ktoré vám ešte chýbajú. 

 

Občianska náuka (1.6. – 5.6.2020)   8. A   

Ahojte žiaci, 

na tento týždeň máte vypracovať prezentáciu o ministroch školstva od vzniku Slovenskej republiky. 

Prezentácia musí obsahovať minimálne 10 snímok. 

Prezentácie posielajte na mail: dominikajamborova11@gmail.com  

 

Pekný týždeň! 

 

Nemecký jazyk (1.6. – 5.6.2020) 8. A   

Priprav si projekt na tému – Meine Reise zur Schule. Kombinácia textu a obrázkov, rozsah – 4 – 6 viet na A4. 

Dokončiť a pripraviť predchádzajúce úlohy na odovzdanie a kontrolu.  

Vypracované úlohy poslať na: halakova.maria@gmail.com alebo na Messenger: Maria Halakova. 
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Biológia (1.6. – 5.6.2020)  8. A    

Ropné katastrofy 

Milí žiaci, 

viete, že naša Zem až do dneška „prežila“ už mnoho ropných katastrof, ku ktorým došlo v dôsledku 

využívania ropy. Pred jej samotným spracovaním sa prepravuje tankermi, resp. cisternovými loďami. Takáto 

preprava prináša so sebou nemalé riziká, veď len za posledných 20 rokov došlo takmer k 200 ropným 

haváriám, ktoré boli sprevádzané masovým únikom ropy do vodných ekosystémov. Preto je dôležité, aby 

ste sa o samotnej rope a ropných katastrofách dozvedeli viac prostredníctvom hodín biológie. 

Ropa – je horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov a zlúčenín. Je dôležitou nerastnou surovinou 

a významnou ekonomickou komoditou. Hodnota ropy stúpa po chemickej úprave, kedy sa z nej vyrábajú 

kvapalné palivá, rozpúšťadlá a mazadlá.  Vznikla rozkladom zvyškov uhynutých živočíchov a rastlín. 

Nachádza sa vo vrchných vrstvách zemskej kôry, kde je väčšinou viazaná na usadené horniny. 

Ropná škvrna - vzniká v dôsledku úniku tekutej ropy, či iného ropného produktu do okolitého prostredia v 

dôsledku ľudskej činnosti. Ide o druh znečistenia. Pri úniku ropných látok často trvá mesiace až roky, než sa 

prostredie opätovne vyčistí do pôvodného stavu pred únikom. Ropné látky sú ľahšie než voda, plávajú na jej 

povrchu a vytvárajú tak mikrofilm, ktorý je nebezpečný pre život a to ako z dôvodov nepriepustnosti kyslíku, 

tak napríklad z obalenia živočíchov ropou.  

Zaujímavosti: 

- Horiaca nafta je podľa expertov pre svetové životné prostredie nebezpečnejšia ako použitie zbraní 

hromadného ničenia. 

- Pri explózii  na ťažobnej plošine Deepwater Horizon spoločnosti BP v Mexickom zálive  vytieklo do 

mora 780 miliónov litrov ropy. 

- Havária tankera Exxon Valdez pri aljašskom pobreží a do oceánu v dôsledku toho uniklo cez 40 

miliónov litrov ropy. Táto nehoda mala na svedomí životy až 250 000 morských vtákov, 2 800 

morských vydier, 300 tuleňov, 22 kosatiek a miliardy ikier lososov.  

- Havária tankera Prestige, ktorý stroskotal v oblastí západného Španielska sa zaraďuje medzi 

nejväčšiu ekologickú katastrofu v Európe. Pri tejto katastrofe zomrelo takmer 250 000 vtákov. 

 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0&list=PLJ4fp4-Xe5G-

B4lU2MmOSXK995HEESDVK&index=31 

https://www.youtube.com/watch?v=V6qMrYr7kxk 
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Geografia (1.6. – 5.6.2020) 8. A  

Práca na dva týždne.  Vytvorte prezentáciu o Slovensku. Spropagujte Slovensko, tak ako najlepšie viete. 

Prezentácia má obsahovať aspoň 15 slajdov. Kto nemôže vytvoriť prezentáciu, môže to spraviť vo worde.  

Prezentácie mi pošlite na adresu  eva.makova@ gmail.com. 

 

Dejepis (1.6. – 5.6.2020)  8. A    

Téma: RAKÚSKO-UHORSKÉ VYROVNANIE A SLOVÁCI 

-učebnica- str. 62-65 

-úloha: vypracovať poznámky do zošita, odfotiť a preposlať mailom 

-indície: 

1867 - rozdelenie habsburskej monarchie na 2 rovnocenné štáty s 1 panovníkom: vznik Rakúsko-Uhorska 

1874 – 1875 – zatvorenie 3 slovenských gymnázií 

1875 – zrušenie Matice slovenskej 

/ nezabudnúť na tabuľku na str. 62 – Čo bolo spoločné... + Slovníček na str. 65/ 

 


