
Anglický jazyk (11.5. – 15.5.2020) 8. A  

Ďakujem žiakom, ktorí mi poslali vypracované úlohy. 
 
Prečítajte si text a vypracujte zadanú úlohu. 
I work as a volunteer at a wildlife centre twice a month. The centre looks after wild animals that have been 
injured or are orphans. Most of them are returned to the wild when they are strong enough. Some animals 
have had car accidents; others have been shot, but have survived.  
Last April a young fox cub was brought to the centre. It was about three months old and it was very thin and 
had an injured leg. The vet gave it an injection and put a bandage on its leg. She told us it was a male, so we 
called him Buddy.  
 
At first, Buddy was too weak to feed himself. I gave him milk from a bottle with extra minerals and vitamins, 
which he needed. After a week, Buddy was looking fatter and healthier. He loved playing with us and he 
used to follow me everywhere. I know we shouldn’t play with animals that are going to return to the wild, 
but Buddy was an exception.  
 
In October Buddy was old enough to be set free. But after spending six months at the centre, he was very 
friendly with people. This is not a good thing for a wild animal, especially a fox. Many people don’t like foxes 
and if they see one, they will try to kill it. We were all worried that this might happen to Buddy, but he 
couldn’t stay at the centre. He was taken to an area with hills about twenty kilometres from the town 
centre. It was a good place for a fox because it was near a national park and animals are safe there. 
Everyone was sad when he left. 
 
Not long ago I was walking in a forest not far from my home when I heard something moving behind me. I 
turned round and saw a beautiful red adult fox following me! Guess who it was! 

Úloha: Prečítajte si text a opravte chyby vo vetách. Napíšte celé vety. 
            Vaše odpovede posielajte na mrizova.s1@gmail.com 

Príklad:     The writer helps at the centre every weekend. 

                  The writer helps at the centre twice a month. 
 

1. All the animals go back to the wild. 
….............................................................................................. 

2. A fox cub came to the centre in summer. 
….............................................................................................. 

3. The writer treated the cub for its injuries. 
….............................................................................................. 

4. Buddy was given water from a bottle. 
….............................................................................................. 

5. The volunteers usually play with the animals. 
….............................................................................................. 

6. Buddy spent three months at the centre. 
….............................................................................................. 

7. He was set free in a national park. 
….............................................................................................. 

8. The writer saw Buddy when he was walking in the hills. 
….............................................................................................. 

 
V prípade potreby ma neváhajte kontaktovať: mrizova.s1@gmail.com. 
Veľa zdaru pri čítaní Vám praje p.uč. Mrižová. 
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Nemecký jazyk (11.5. – 15.5.2020) 8. A   

Predložka mit- / s, so, viazaná s datívom. Pracovný zošit – vypracovať cvičenie 78/14.  

Dokončiť a pripraviť predchádzajúce úlohy na odovzdanie a kontrolu.  

Vypracované úlohy poslať na: halakova.maria@gmail.com alebo na Messenger: Maria Halakova. 

 

Slovenský jazyk a literatúra (11.5. – 15.5.2020) 8. A 

Ahojte, žiaci, tento týždeň budete riešiť doplňovačku a test. Doplňovačku mi pošlite na 

mail:informatera@gmail.com, alebo ako jpg cez Messenger.  Test vypracujte do zošita zo slovenského 

jazyka. 

Doplňovačka /Doplň do viet čiarky a správne písmená.  
                        
 
Hoci  _ratislava  patr_   medzi najmladšie hlavné mestá na svete jej história siaha až do staroveku.  Po 

stáročia tu v zhode žili vedľa seba  _lováci    _aďari   _emci a mnoho iných. Ich stopy  d_ chajú na 

návštevníka z  h_storických budov ktoré sú súčasťou  malebn_ ch  ulíc  h_ storického centra. Dominanta 

hlavného mesta   _ratislavský hrad sa   t_či  na kopci nad  star_ m mestom. Cez  _ratislavu tečie rieka  _unaj 

druhá najväčšia   _urópsk_   rieka.  Nad sútokom Morav_   a   _unaja  sa vyp_na hrad  _evín  ktorý bol 

osídľovan_   od doby kamennej. V 9. storočí je toto miesto spojené s menom kniežaťa   _astislava  ktorý tu 

nechal vybudovať mohutnú   _eľkomoravskú pevnosť. Povesť hovorí že na hrade ch_ bala voda. Mocn_   

chlap_   teda začali kopať studňu. Na hrade zavládla radosť keď voda ovlažila  pery ob_ vateľov. Na 

renesančnom paláci je umiestnená pamätná tabu_a pripom_najúca historický výlet  _lovenskej  mládeže na  

_evín ktorú organizoval v roku 1836 Ľudovít   _túr. V roku 1961 hrad   v_ hlásili za   _árodnú   kultúrn_    

pamiatku. 

 

Pracovný list /Slovenský jazyk a literatúra 

1. Doplň do viet ukážky č. 1 čiarky: 
 
Ukážka č. 1: Otvorte si knihy alebo si robte poznámky. Boli tam i rodičia i súrodenci. Uvidíme ktorý z vás to 
zvládne. Prišiel lebo nás chcel vidieť. Vyhováral sa ale napokon to urobil. Níl najdlhšia rieka sveta priniesol 
Egypťanom úrodnú vrstvu. Chcem sa vzdelávať a preto sa musím prihlásiť do knižnice. Skríkla aha kto ide! Je 
múdry ako sova. Vošiel som a to bolo dobré. 
 
2. Z ukážky č. 1 vypíš všetky priraďovacie spojky. 
 
3. Ktorá možnosť neobsahuje združené pomenovanie? 
a/ V našej obci sú dve  školy.                        b/ Najdlhšou riekou Slovenskej republiky je Váh. 
c/ Učíme sa v nej aj anglický jazyk.              d/Najťažším slovným druhom sú prídavné mená. 
 



4. Ktorá možnosť obsahuje metonýmiu: 
a/ skriňa svieti                 b/ čas letí                    c/ obzerá si Fullu                      d/ kosa zvoní                        
 
5. Ktorá možnosť neobsahuje metonýmiu: 
a/ zahrám Čajkovského      b/ mesto sa zabávalo      c/ recitujem Smreka        d/ hviezdy mlčia            
 
6. Správne vysvetlenie  frazeologickej jednotky pchať nos do niečoho   je: 
a/ starať  sa do niečoho     b/ začať pracovať     c/  začať rozmýšľať        d/ starať sa o niekoho 
 
7. V ktorej vete je sloveso v podmieňovacom spôsobe prítomného času?   
a/ Bola  by som zjedla všetko, taká som bola hladná.        b/ Zaspievala by si peknú pesničku? 
c/ Bol  som ti otvoriť.                                                         d/  Boli už veľmi unavení. 
 
8. Ktorá veta nie je gramaticky správna? 
a/ Videli sme paniu.   b/ Ordinuje  pani doktorka?   c/ Pani Nováková prišla.  d/Stretli pani. 
 
9. Ktorá veta nie je gramaticky správna? 
a/ Kde ste všetci?           b/  Kam si utiekol?         c/ Kde ideš?           d/ Kam to položiť? 
 
10. Ktoré zámeno je nesklonné? 
a/ mne                                    b/ jeho                                 c/ mi                               d/ tebe 
 
11. Ktorá veta je v správnom gramatickom tvare?   
a/ Idem vonku.        b/ Som von.     c/  Vonku je pekné počasie.   d/ Vonku si vezmem bicykel. 
 
12. Aký slohový postup sa uplatňuje v prihláške? 
a/ výkladový                 b/ opisný                   c/ rozprávací                   d/ informačný 
 
13. Zhustený obsah textu, ktorý obsahuje najdôležitejšie informácie, spracovaný ako krátky súvislý text 
sa volá?    
 a/ výťah                           b/ konspekt                         c/ osnova                      d/ poznámky 
 
Ukážka č. 2: „ Zrak mravca je slabý. V mokradiach žijú africké hrochy a žaby. V lesoch chodíme pozorovať 
hnedé medvede. Besní psi sa potulovali po našej ulici." 

14. V ukážke č. 2 sa nachádzajú tieto zvieracie podstatné mená mužského rodu: 
a/ mravec, hroch, medveď, pes                           b/ mravec, hroch,  žaba, medveď, pes     
c/  mravec, žaba, medveď, pes                            d/ hroch, žaba, medveď, pes             
 
15.  Zvieracie podstatné mená mužského rodu z ukážky č. 2 sa skloňujú podľa týchto vzorov: 
a/  stroj, dub, stroj, dub                                           b/ chlap, dub, stroj, dub            
c/  chlap, dub, chlap, dub                                        d/ chlap, dub, stroj, chlap    
       
16. Z nasledujúceho radu slov vyber to podstatné meno, ktoré sa skloňuje: alibi, resumé, menu, kupé, 
finále, kakadu, defilé, kanoe, madam, krovie,  jury, atašé, miss 
a/  alibi                               b/ miss                              c/ krovie                        d/ madam 
 
Ukážka č. 4: Aj títo  veselí priatelia Julkinej mamy oslavovali jej úspech. Kto odpúšťa slovenský úspech? 

17. Všetky prídavné mená v uvedených vetách v ukážke č. 4 sú zoradené do druhov nasledovne: 
a/ privlastňovacie individuálne, akostné, vzťahové            
b/ privlastňovacie druhové, akostné, vzťahové      
c/ privlastňovacie individuálne, vzťahové,  akostné       
d/ akostné, privlastňovacie individuálne, vzťahové   
 



18. V ukážke číslo 4 sa nachádzajú tieto zámená: 
a/  aj, títo, jej, kto                  b/ títo, jej, kto                c/ aj, títo, jej                    d/ aj,  títo, kto  
  
19. O slovesnom tvare z druhej vety z ukážky č. 4  platí: 
a/ 3. osoba, opytovací spôsob, dokonavý vid   
b/ 3. osoba, oznamovací spôsob, dokonavý vid   
c/  3. osoba, opytovací spôsob, nedokonavý vid   
d/ 3. osoba, oznamovací spôsob, nedokonavý vid  
 
Ukážka č. 5:  V tomto hotel_ sme boli dva raz_. Zo siedm _ch hráčov som skončil prv _. Stal som sa 
trojnásobn_m víťazom tried_.                 

20. Správny pravopis slov z ukážky č. 5 je v možnosti: 
a/ y, y, y, ý, í, y                b/ i, y, i, ý, ý, y                 c/ i, y, y, ý, ý, y                d/ y, y, i, ý, ý, y 
 
21. Číslovky z uvedených viet ukážky č. 5 zaraďujeme k druhom nasledovne: 
a/ násobná, radová, radová, násobná                       b/ násobná, základná, radová, radová    
c/  násobná, základná, radová, násobná                   d/ radová, základná, radová, násobná   
 
22. V ktorej možnosti sa nachádza veta, pre ktorú platí uvedené poradie slovných druhov:  
predložka, podstatné meno, častica, sloveso, prídavné meno, podstatné meno, prídavné meno 
a/ V zime nie sú zimné športy docenené.                    b/ V Čechách nie sú iné pravidlá. 
c/ U nás sú ojazdené najviac na tri milimetre.             d/ Poisťovne nechcú preplácať vzniknuté  

 

Matematika (11.5. – 15.5.2020)  8. A – PRAVDEPODOBNOSŤ 

Na email ixo4all@gmail.com mi zašlite foto vypracovaných príkladov zo zbierky 57/28, 30; 58/38, 42  - 

samoštúdium.   

Ostatné príklady vypracujte do zošita. MÔŽETE MA KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak potrebujete 

s niečím pomôcť. 

ZOOM(vysvetľovanie a spätná väzba): pondelok 11.5.2020 o 9:30 (následne dohoda), konzultačná hodina 

pre žiakov – ich otázky na príklady - dohoda cez email. Údaje po vyžiadaní na email.       . Údaje po vyžiadaní 

na email.        

 

Domáca úloha – samoštúdium: zbierka pre 8.ročník    Strana: 57/28 až 35     58/36 až 39, 42 až 44 

 

Možnosť riešiť príklady navyše z učebnice Matematika pre 8.ročník ZŠ 2.časť, strany 70 až 75. 

ALF ÚLOHY!  Pozrite a dokončite si úlohy na Alfovi  (napr. Hranoly T1, ...). Môžete si ich spustiť viackrát, 

program Vám Vaše riešenia vyhodnotí. 

 zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez 

hesla).  Komunikácia s rodičmi a žiakmi bude realizovaná aj cez https://zstribecskato.edupage.org/. 
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Fyzika (11.5. – 15.5.2020)    8. A – Zobrazovanie predmetu  

rozptylkou 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Pre každého z Vás mám pripravené zadanie projektu.  Môj EMAIL: ixo4all@gmail.com.  
Projekt poslať do 15.5.2020 na daný email. 
Rozsah projektu: Prezentačný program (PowerPoint) 5 snímok o téme a 2 (úvodná a záverečná), spolu 7. 
Možnosť písať v textovom editore (2 strany A4, text aj obrázky) alebo aj na papier (A3 alebo 2 A4). 
Papierovú verziu odfotiť a poslať na email, ostatné len poslať na email. 
 

Opakovanie – odovzdať na email ixo4all@gmail.com do 15.5.2020 na HODNOTENIE. 

1. Soška z bronzu s objemom 0,4  m3 je celá ponorená vo vode. Aká veľká  vztlaková sila na ňu pôsobí? 

Hustota bronzu je 7600 kg/m3, hustota  vody je 1000 kg/m 3. 

(Zápis, vzorec, výpočet, výsledok, odpoveď)    

2. V každej nádobe je hladina vody v rovnakej výške od dna. Vyber správnu odpoveď: 

hydrostatický tlak pri dnách nádob bude: 

a) v B - nádobe najmenší 

b) vo všetkých nádobách rovnaký  

c) v A - nádobe najväčší 

d) v C - nádobe najväčší 

3. Aký hydrostatický tlak pôsobí na potápača v hĺbke 30 m ? Hustota vody  1000 kg/m³.  

(Zápis, vzorec, výpočet, výsledok, odpoveď)    

Realizácia pokusov v počte 2, odoslanie fotodokumentácie na 

email  ixo4all@gmail.com na HODNOTENIE (do 15.5.2020). 

 

Napr.  1. pokus: Dúha pomocou CD (spektrum). Ako zdroj 

svetla môžeme použiť aj slnečné svetlo. 

2. pokus: Lom svetla 

Optická sústava oka, vlastnosti  

Oko (obr. 49 na strane 61) reaguje na viditeľnú časť 

elektromagnetického žiarenia o vlnovej dĺžke 380  až 780 

nm. Optickú sústavu oka tvorí rohovka, očný mok, spojná 

šošovka a sklovec. Zrakový vnem trvá približne 0,1 s, pri 

silnom osvetlení až 1 s. Aby vznikli na sietnici oka ostré 

obrazy rôzne vzdialených predmetov, musí sa meniť 

ohnisková vzdialenosť očnej š. Prispôsobovanie oka 

mailto:ixo4all@gmail.com
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vzdialenosti predmetov sa nazýva akomodácia oka – zaostrovanie na predmety v rôznych vzdialenostiach. 

Najbližší bod, ktorý sa zobrazí na sietnici ostro – približne 10 cm (max. zakrivenie  

šošovky), sa nazýva blízky bod, najvzdialenejší – ďaleký bod. Najvhodnejšia vzdialenosť na čítanie okolo 30 

cm – (konvenčná zraková vzdialenosť).  Zorný uhol (τ - tau) je uhol, ktorý zvierajú svetelné lúče 

prichádzajúce z krajných bodov pozorovaného predmetu a prechádzajúce optickým stredom šošovky oka 

(obr. 52). Mozog prijíma informácie z 

oboch očí (z každého trochu inak), 

spracúva ich a my vnímame útvary 

priestorovo.  

 

Chyby oka 

Zreteľné videnie predmetu: obraz musí vzniknúť na 

žltej škvrne a musí byť dostatočne veľký (veľkosť súvisí 

so zorným uhlom). 

Krátkozraké oko (obr.50) (pretiahnutý tvar oka) – 

zreteľné vidí len blízke predmety, obraz ďalekých sa 

tvorí PRED sietnicou – upravuje sa rozptylkou (-xD).  

Ďalekozraké oko (obr.51) (sploštený tvar oka) – zreteľné 

vidí len ďaleké predmety, obraz blízkych sa tvorí ZA 

sietnicou – upravuje sa spojkou (+xD).  

Astigmatizmus je nerovnomerné zakrivenie predovšetkým 

rohovky, pri ktorom rohovka nemá pravidelný pologuľovitý 

tvar, ale je v niektorých smeroch sploštená alebo naopak 

viac zakrivená. Časť svetelných lúčov sa preto zbieha mimo 

miesta najostrejšieho videnia a na sietnici vzniká 

deformovaný, neostrý obraz. 

 



Chémia (11.5. – 15.5.2020)   8. A  

Milí ôsmaci! Ďakujem všetkým, ktorí mi  posielate práce, ste aktívni, a zapájate sa aj do online 

hodín. Vaša snaha bude odmenená ☺  Prosím však ostatných, ktorí si ešte nesplnili svoje povinnosti 

a neposlali mi vypracované úlohy nech tak urobia čo najskôr, a to do 15.5.2020. 

 

Úloha 1: Určite ste zachytili, že v dôsledku pandémie Covid  19 sa „ vyčistilo“ ovzdušie aj voda. 

Zistite, o aké zlúčeniny sa jedná, akým spôsobom ohrozujú životné prostredie a odkiaľ 

pochádzajú(zdroj). Úlohu vypracujte do zošita.  

 

Úloha 2: Poznámky do zošita 

Kyslosť a zásaditosť vodných roztokov 

Štiepenie kyselín 

Vo vode sa kyseliny štiepia na ióny:                     OXÓNIOVÝ KATIÓN 

      HCl    + H2O        H3O+   +  Cl- 

     HNO3  + H2O        H3O+   +  NO3
- 

  H2SO4   + H2O         H3O+   +  SO4
2- 

Kyslosť roztoku spôsobuje  prítomnosť oxóniového katiónu H3O+ 

 

Štiepenie hydroxidov 

Hydroxidy tvoria v roztoku ióny:                      HYDROXIDOVÝ ANIÓN 

       NaOH              Na+    +  OH- 

       Ca(OH)2           Ca2+   + 2 OH- 

      Al(OH)3             Al3+   + 3 OH-       

Zásaditosť roztoku spôsobuje prítomnosť hydroxidového aniónu OH-   

Roztoky môžu byť: kyslé, zásadité, neutrálne. 

 

INDIKÁTORY 

Indikátory sú látky, ktoré pri zmene kyslosti a zásaditosti menia farbu. Používajú sa na zisťovanie 

kyslosti a zásaditosti roztokov.  

Idikátory poznáme 



◼ FENOLFTALEÍN-  v kyslom roztoku – bezfarebný,  v neutrálnom roztoku – bezfarebný, 

v zásaditom roztoku - fialový 

◼ VÝLUH ČERVENEJ KAPUSTY – v kyslom roztoku – fialová až červená farba, 

v neutrálnom roztoku – zelená až žltá 

◼ LAKMUS –  v kyslom roztoku – červená farba, v neutrálnom roztoku – fialová farba, 

v zásaditom prostredí – modrá farba 

◼ UNIVERZÁLNY INDIKÁTOROVÝ PAIERIK 

 

pH  STUPNICA 

- Bola zavedená na zisťovanie miery kyslosti a zásaditosti roztokov 
- Kyslý roztok:  pH < 7  (0 – 7) 
- Neutrálny roztok: pH = 7 
- Zásaditý roztok : pH > 7   ( 7 – 14 )  
 

 

 

 

 

Online hodina: 12.5. 13:00 

 

Chémia BONUS  

Pre tých, ktorí by v budúcom školskom roku mali záujem zúčastniť sa chemickej olympiády alebo 

inej chemickej súťaže je tu ponuka začať s prípravou už teraz. Príprava by prebiehala individuálne 

online. A samozrejme len na báze dobrovoľnosti. Kontaktovať treba  

Ing. Henrietu Knoblochovú prostredníctvom EduPage alebo na 

email henrieta.knobloch@gmail.com. 
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Geografia (11.5. – 15.5.2020) 8. A  

Geografia  11.5. -15.5..2020 

 

Vypracovaný list mi posielajte na   môj mail. eva.makova @ gmail.com 

 

Kto mi ešte neposlal vypracované listy z jednotlivých oblastí, prosím urobte to dodatočne. / 

Topoľčany, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj/ 

Ďakujem, Maková 

 

Precvičenie  - Žilinský, Banskobystrický kraj 

    1. Dopíš do slepej mapy. (9b) 

 

 

 

a) rieky - Hron, Kysuca,Turiec, vodné dielo – Liptovská Mara  

b) mestá -  Martin, Kremnica, Čadca, Žilina, Banská Štiavnica 

 

2. Vymenujte všetky NP (národné parky) Žilinského kraja. (4b) 

Odpoveď:...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



3. Podčiarkni mesto, ktoré do radu nepatrí (jedno mesto patrí do iného kraja,). (2b) 

Zvolen   –   Banská Bystrica   –   Krupina   –   Detva   –   Brezno   -   Spišská Nová Ves 

Námestovo   –   Čadca   –   Kežmarok   –   Dolný Kubín   –   Tvrdošín   -   Ružomberok 

 

4. Aké 4 geomorfologické celky (pohoria,  kotliny) zasahujú do územia Banskobystrického 

kraja? (4b) 

Odpoveď:...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

5. Napíšte v čom spočíva význam mesta: (3b) 

a) Púchov - ................................................................................................................................... 

b) Kremnica - ............................................................................................................................... 

c) Žiar nad Hronom - ................................................................................................................... 

6. Zakrúžkujte správne tvrdenia. (4b) 

a) Na Orave sa vyskytujú / nevyskytujú rozsiahle mokrade a rašeliniská. 

b) Banskobystrický kraj patrí k hospodársky menej / viac rozvinutým častiam Slovenska.  

c) V Žilinskom kraji leží/neleží  najchladnejšia obec na Slovensku Oravská Lesná..  

d) Rieka Váh patrí / nepatrí do úmoria Baltského mora.  

7. Ako sa nazýva táto atrakcia? Priraď ju k príslušnému kraju. (2b) 

 

Odpoveď:................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

8. Vymenujte všetky NP (národné parky) Banskobystrického kraja. (4b) 

Odpoveď:...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



9. Napíšte v čom spočíva význam mesta: (3b) 

a) Ružomberok - ........................................................................................................................... 

b) Lúčky - .................................................................................................................................... 

c) Banská Štiavnica....................................................................................................................... 

 

10. Zakrúžkujte správne tvrdenia. (4b) 

a) Väčšina Žilinského kraja, okrem časti kotlín je husto / riedko zalesnená. 

b) V Banskej Štiavnici sa v minulosti ťažilo striebro / železná ruda. 

c) V Banskobystrickom kraji sa nachádzajú kúpele Číž / Sliač.  

d) Rieka Hron patrí / nepatrí do úmoria Čierneho mora.   

 

11. Aké mesto sa nachádza na obrázku? Priraď ho k príslušnému kraju. (2b) 

 

 

Odpoveď:...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Náboženská výchova (11.5. – 15.5.2020)  8. A   

http://www.zstribecskato.sk/    Aktuality     Doplnkové zdroje na samoštúdium.     

Telesná a športová výchova (11.5. – 15.5.2020) 8. A   

http://www.zstribecskato.sk/    Aktuality     Doplnkové zdroje na samoštúdium     

Príloha - telesná_a_športová_výchova_pre_2._stupeň.pdf 

http://www.zstribecskato.sk/cms/moduly/komentar/prilohy/telesn_a_portov_vchova_pre_2._stupe.pdf 

http://www.zstribecskato.sk/
http://www.zstribecskato.sk/cms/moduly/komentar/prilohy/telesn_a_portov_vchova_pre_2._stupe.pdf


Biológia (11.5. – 15.5.2020)  8. A    

Znečisťovanie našej planéty plastovým odpadom 

Plasty, mikroplasty  

Žijeme v plastovej dobe. Plast je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Vplyv mikroplastov na životné 

prostredie je predmetom čoraz väčšieho znepokojenia. Vedci však doposiaľ nezistili , aké účinky majú na 

ľudí a zvieratá. Mikroplasty sú menšie ako 5 mm tuhé častice. Môžu vznikať úmyselne napr. pridávaním do 

kozmetických výrobkov. Alebo neúmyselne pri opotrebovaní plastov, textílií. 

https://youtu.be/PHpXKWQdNLA 

https://youtu.be/TJQn7WhcOSI 

https://youtu.be/OE8hxwgEbpY 

Môžete  si vybrať z 3 tém /mikroplasty v pitnej vode, mikroplasty v oceánoch, mikroplasty 

v kozmetike/Vytvoriť z nich v Power Pointe prezentáciu a poslať na mailovú adresu 

dominikajamborova11@gmail.com 

Termín odovzdania je do 22.5.2020. Najlepšia práca z ročníka bude zverejnená na stránke školy. 

 

Dejepis (11.5. – 15.5.2020)  8. A    

 

- poznámky prepísať alebo vytlačiť a nalepiť do zošita 

- práca s učebnicou - str. 52-55 

Slováci a revolučný rok 1848/49 

1847 - Bratislava ožila 

• začalo snemové obdobie, Štúr ako poslanec sa zasadzoval za demokratické i národné práva 

v Uhorsku, oslobodenie poddaných, výučbu v materinskom jazyku v ľudových školách 

február 1848 – revolúcia v Paríži za rozšírenie slobôd a občianskych práv 

marec – Viedeň a Pešť – odstránenie poddanstva a občianske práva 

               V Uhorsku aj národné práva pre Maďarov 

               Uhorský snem prijal zákon o rovnosti obyvateľov pred zákonom o zrušení poddanstva.  

11. mája 1848 – Žiadosti slovenského národa v Liptovskom sv. Mikuláši 

• politický program Slovákov sformuloval Štúr, Hurban, Hodža 

https://youtu.be/PHpXKWQdNLA
https://youtu.be/TJQn7WhcOSI
https://youtu.be/OE8hxwgEbpY


• zrovnoprávnenie všetkých národov v Uhorsku 

• slovenčina ako úradný jazyk a vlastný snem 

• uhorská vláda vydala zatykač na Štúra, Hurbana, Hodžu → utiekli do Prahy 

jún 1848 – Slovanský zjazd 

• zhromaždenie Slovanov 

• predseda – František Palacký  

• Spoluorganizátorom bol Štúr, ktorý dúfal, že Slovania sa dohodnú na spoločnom postupe za 

národné práva 

• rokovania prerušila revolúcia v Prahe, Štúr, Hurban a Hodža sa presunuli do Viedne.  

Slováci s podporou Čechov, Chorvátov a Srbov vytvorili dobrovoľnícke vojsko.  

September 1848 – vo Viedni bola založená Slovenská národná rada (SNR) 

• prvý nezávislý politický orgán v dejinách Slovákov 

• vyhlásila odtrhnutie Slovákov od Uhorska 

• vyzvala Slovákov do boja za národné práva 

• najvyšší predstavitelia Štúr, Hurban, Hodža 

marec 1849 – prosbopis panovníkov Františkovi Jozefovi I. – žiadosť, aby Slovenské územie bolo vyčlenené 

z Uhorska a podliehalo Rakúsku.  

august 1849 – bitka pri Világosi – spojené ruské a rakúske vojská porazili maďarských revolucionárov.  

Možnosť pozrieť si seriál Štúrovci – 1. a 2. časť: 

https://www.youtube.com/watch?v=EgSUSKRWp5U 

https://www.youtube.com/watch?v=X0hZ33O2L3E 

 

Výtvarná výchova (11.5. – 15.5.2020) 8. A 

Milí ôsmaci, počas nasledujúcich dvoch týždňov budete tvoriť 

vrstevnice. Podobne, ako sú vrstevnice zobrazované na 

zemepisných mapách, len v priestore. 

Pomôcky: farebné výkresy(ak nemáte, nafarbite si biely výkres 

podľa vašej potreby),nožnice, lepidlo a kartón rozmerov 

približne 10x10cm. 

V prvom rade si navrhnite tvar vašej vrstevnice, zbytočne 

nekomplikujte tvar. Môže to byť tvar kvietka, slzičky, kvapky, 

lista, oválu.....Tvar si nakreslite na farebný výkres a vystrihnite. Každá ďalšia vrstva bude mať ten istý tvar, 

ale rozmerovo bude o niečo menší (približne o 4-6mm). Je potrebné zladiť farby vrstiev. Medzi jednotlivé 

vrstvy vlepte malý kúsok tenkého kartóna, aby sme dosiahli lepšiu priestorovosť. 

Pridala som vám ukážku, ako môžete vytvoriť svoju vrstevnicu. 
Príjemné tvorenie.  Všetky vaše práce, aj tie, ktoré ste doteraz robili mi pošlite na môj mail – 
dana.kopencova@centrum.sk. Ďakujem.   Práca na dva týždne. 

https://www.youtube.com/watch?v=EgSUSKRWp5U
https://www.youtube.com/watch?v=X0hZ33O2L3E
mailto:dana.kopencova@centrum.sk


Občianska náuka (11.5. – 15.5.2020)   8. A   

Ahojte žiaci, 

Predchádzajúce samoštúdium bolo zamerané na slobodu informácií a pozitíva a negatíva internetu. Vašou 

ďalšou úlohou na dva týždne bude pripraviť prezentáciu na tému Kyberšikana. Prezentácia bude obsahovať 

minimálne 15 snímok.   

Prajem pekný týždeň! 

 

Technika (11.5. – 15.5.2020)  8. A  

Milí ôsmaci, chcem sa ešte vrátiť ku voľbe povolania. Prosím, aby ste vypracovali tento pracovný list. Ale 
zodpovedne! Neodfláknite prácu! 
Urobte také malé interview vo svojej rodine. Pošlite mi vaše práce!!!! 
Pekný týždeň.    Práca na týždeň. 

PL – Voľba povolania 

1. Vymenuj povolania, ktoré ľudia vykonávajú v tvojom okolí (v rodine). Ku každému povolaniu 

napíš, v čom je povolanie užitočné.  

 

 

 

 

2. Aké hry si mal/a najradšej v detstve? 

 

 

3. Popíš životnú cestu rodinného príslušníka ( mama, otec, starí rodičia, súrodenec,...) : 

a, aké hry mal/a najradšej v detstve? 

 

 

 

b, aké predmety mal/a najradšej v škole? 

 

 

 

c, kde študoval/a (za čo sa vyučil/a) ? 

 

 

 

d, aké zamestnania vykonával/a v doterajšom živote? 



Hudobná výchova (11.5. – 15.5.2020)  8. A 

Je ešte veľa žiakov, ktorí úlohy nespravili a neposlali mi ich. TREBA ICH UROBIŤ A POSLAŤ. 
(janka.chvojkova@azet.sk) 
Ďakujem všetkým žiakom, ktorí mi poslali krásne rozhovory s ich obľúbeným interpretom. Ktorí ste nestihli, 
poprosím poslať na uvedený mail.  
Ostala by som ešte pri vašej tvorivosti, lebo ste mi dokázali, že ste naozaj šikovné ročníky. 
Dávam vám teda ďalšiu, možno trošku ťažšiu úlohu: 
Teraz si predstavte, že  ste moderátor/ka rádia. Sami vyberáte hudbu. Práve vás požiadali, aby ste napísali 
zoznam skladieb, ktoré by boli podľa vás vhodné pri týchto príležitostiach: 
 
Začiatok školského roka- 
Deň učiteľov- 
Deň matiek- 
Koniec školského roka- 
Pieseň pre zaľúbených 
Pieseň pre jubilanta- 
Hľadajte, pracujte s internetom. Všimnite si, že budete musieť vybrať piesne pre rôzne vekové kategórie. 
Hľadajte samozrejme slušné piesne, nie vulgárne.  
Teším sa na vaše nápady. 
Poprosím opäť poslať na môj mail: janka.chvojkova@azet.sk 
Teším sa a ďakujem ☺ 
 

Etická výchova (11.5. – 15.5.2020)  8. A 

Na mesiac MÁJ 2020. 

Druhú májovú nedeľu  oslavujeme  vždy : DEŇ MATIEK. 

Preto Vás chcem vyzvať ,aby Ste  vytvorili pre mamičku  nejaký pekný darček : 

napr. srdiečko z farebného papiera alebo napísali peknú básničku, nejaké pekné POĎAKOVANIE mamičke, 

za všetko čo pre Vás robí. 

Iní môžu napísať malú ÚVAHU(zamyslenie), čo pre nich znamená MAMA .    (5- 10 viet) 

 

Informatika (11.5. – 15.5.2020)    8. A 

Pozri si krátke video aby ste vedeli ako funguje váš počítač. Dúfam že sa čoskoro uvidíme aj na hodinách 
v škole.  

https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY

