
Anglický jazyk (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. A – Predprítomný jednoduchý čas 

  

Učebnica English Plus 3 1st edition 

Lekcia č. 3 – Predprítomný jednoduchý čas 

- str. 30 – čítanie textu Trapped in the net – vedieť prečítať a preložiť, venovať pozornosť 

výslovnosti  

nahrávka k textu:               

https://elt.oup.com/student/englishplus/level3?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub 

- str. 30/3 – doplniť do viet slovíčka z ponúkaných možností v rámčeku, tak aby mal text 

zmysel, potom text prečítať a preložiť do slovenského jazyka 

- str. 30/4 – v texteTrapped in the net nájdite podstatné mená, ktoré sa spájajú s uvedenými 

slovesami, vytvorené slovné spojenia preložte so slovenského jazyka 

- str. 30/5 – doplňte  vety so slovesami v správnom tvare z cvičenia č.4, vytvorené vety 

preložte do slovenského jazyka 

Pracovný zošit English Plus 2 1st edition 

Lekcia č. 3 – Predprítomný jednoduchý čas  

- str. 25 – celá strana – predprítomný čas 

- str. 78 – gramatika – Predprítomný čas 

- str. 79/1 – predprítomný čas – kladná a záporná veta 

- str. 79/2 – predprítomný čas – pravidelné a nepravidelné slovesá 

- str. 95 – slovná zásoba 3. lekcia 

 

Slovenský jazyk a literatúra (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. A 

Test cez portál ALF 

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

(bez hesla) 

Test: Priame a nepriame pomenovania 

Test: Antoine de Saint-Exupéry – Malý prínc 

Hárok 1: Hviezdoslav: Rastislav   

Hárok 2:  Združené pomenovania 

https://elt.oup.com/student/englishplus/level3?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub


Hárok 1: Hviezdoslav: Rastislav   
      
PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV (1849 - 1921) 

 
-špičkový slovenský básnik, klasik 
-predstaviteľ literárneho realizmu 
-písal veršovanú lyriku, epiku a drámu 
Ilustrácia: Poštová známka bola vydaná r.1999 
http://www.pofis.sk/ 
                     RASTISLAV 
Literárny druh: epika 
Literárny útvar: báseň 
Literárna forma: poézia 
Literárny čas: 9.storočie 
Postavy: 
Rastislav – veľkomoravské knieža; spravodlivý, pokojný, láskyplný 
Richbald – nemecký/franský biskup: krutý, nespravodlivý, namyslený 
Zemižízeň – slovanské knieža, člen slovienskej delegácie do Konštantinopolu 
 
DEJOVÁ OSNOVA: 
1.Richbald sa sťažuje na sloviensky ľud, žiada od Rastislava prísne tresty za vlažnosť v otázke 
náboženstva. 
2.Rastislav odmieta a nabáda franských kňazov k vľúdnosti, s čím oni nesúhlasia. 
3.Rastislav sa pýta Zemižízňa  na jeho názor, ten žiada ľudu zrozumiteľnú bohoslužobnú reč. 
4.Rastislav píše list byzantskému cisárovi Michalovi III., žiada vierozvestcov, ktorí by na VM 
šírili kresťanstvo v ľudu zrozumiteľnom jazyku. Do Konštantinopolu posiela s listom 
Zemižízňa. Nemcov/Frankov posiela domov do Nemecka. 
 
Téma: Dejiny veľkomoravského obdobia 
Idea: Oslava Rastislava pre jeho lásku k vlastnému národu – hľadá preň čo najlepšie riešenie 
Hlavný štylizačný prvok: dialóg 
Metafory: rád by požil slovo Božie, púť pravdy, v tmách musí bŕsť... 
Epitetá: krotký ľud, žaloba ťažká... 
Slovná zásoba: netradičná, neobvyklé slová – snaha autora dokázať plnohodnotnosť 
slovenčiny 
-poprehadzovaný slovosled: ľudu dušné o spasenie, nejde zemské o statky... 
-upravené slová: pych – pýcha, vyrkne – vyriekne, tra – treba, iď! – choď!... 
Počet strof: 12, rôzny rozsah 9 – 18 veršov 
Rým: 
združený aabb, striedavý abab 
DhVK2015 
 
 
 
 

 



Hárok 2: Združené pomenovania 

Združené pomenovania 

- ustálené viacslovné spojenia – sú nemenné, stále také isté, nedajú sa jednotlivé 

komponenty, slová vymeniť 

- slová vystupujú v ich pôvodnom význame, preto ide o priame pomenovania 

- nemajú v sebe nič skryté, nič obrazné, sú vecné a výstižné 

- väčšinou plnia funkciu termínov – označenia 

- veľa z nich sa dá nahradiť jednoslovným slovom: mobilný telefón → mobil, slovenský jazyk → 

slovenčina, mikrovlnná rúra → mikrovlnka... (doplnkové učivo: tomuto javu, keď sa 

viacslovné pomenovanie nahrádza jednoslovným sa hovorí univerbizácia) 

- často sú to pomenovania chemických prvkov: kyselina sírová, matematické termíny: 

rovnostranný trojuholník, pomenovania zvierat: salamandra škvrnitá, rastlín: zlatý dážď 

cvičenie 1: žiaci zisťujú, či je spojenie slov združeným pomenovaním: 

- starý dom 

- panelový dom 

- pútavá kniha 

- triedna kniha 

- zelené pero 

- atramentové pero 

- únavný beh 

- maratónsky beh 

- podrezaný jazyk 

- anglický jazyk 

- špinavá voda 

- minerálna voda 

cvičenie 2: žiaci sa snažia k slovu vytvoriť združené pomenovanie: 

- zubný__________________________ 

- _________________________ doprava 

- _______________________rúra 

- základná________________________ 

- _____________________________pumpa 

- ___________________________meno 

cvičenie 3: žiaci vytvárajú zo združených pomenovaní prostredníctvom univerbizácie 

jednoslovný výraz: 

- minerálna voda - __________________________________ 

- zubný lekár - _____________________________________ 

- realitná kancelária - ________________________________ 

- anglický jazyk - ____________________________________ 



Nemecký jazyk (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. A  Závislý infinitív s zu- 

Modul 6, lekcia 2 – závislý infinitív s zu-. Strana 73 pracovný zošit cvičenia. 

 

Matematika (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. A – Rovnobežníky, lichobežníky, trojuholníky 

Komunikácia s rodičmi a žiakmi bude realizovaná aj cez 

https://zstribecskato.edupage.org/. 

Materiály portál ALF 

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

(bez hesla) 

 

Zbierka pre 8.ročník 

Kosoštvorec 

40/1,5,6; 

41/7,8,9, 12,15,16 

Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Obdĺžnik 

42/10,11 

43/12,15,19,23 

Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Kosodĺžnik 

44/1,2,4,5,8 

45/9 

Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Možnosť riešiť príklady z učebnice Matematika pre 8.ročník ZŠ 2.časť, strany 80 až 84. 



Informatika (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. A - Základy HTML 

Žiaci si pozrú youtube video základov k html. 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=Ax4wpS8ixBU 

 

Fyzika (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. A – Rozklad svetla, spektrum 

Materiály portál ALF 

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

(bez hesla) 

Učebnica: Fyzika pre 8.ročník 

Strany: 17 – 23 

Pokusy a úlohy:19/alternatívna úloha, 21/1 

Pri prechode svetla rozhraním (vzduch voda) sa časť svetla odrazí – odrazené svetlo a časť prejde  - 

prepustené svetlo. Časť svetla, prechádzajúceho prostredím, prostredie neprepustí – pohltí ho – 

absorbované svetlo.  

Slnečné svetlo je zložené svetlo. Po prechode optickým hranolom sa rozkladá na farebné zložky. 

Farby rozloženého svetla: červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, fialová – sú to spektrálne farby, 

farebný pás nimi vytvorený sa volá spojité spektrum (viditeľného svetla). 

 

Opisom rozkladu slnečného svetla sa zaoberal Issac Newton. Prejav rozkladu svetla lomom na 

vodných kvapkách je dúha.  

Každý pozorovateľ pozoruje „vlastnú“ dúhu, svetlo nemôže súčasne dopadať do oka iného 

pozorovateľa 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax4wpS8ixBU


Fyzika (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. A – Skladanie farebných svetelných lúčov, základné 

farby 

Materiály portál ALF 

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

(bez hesla) 

 

Učebnica: Fyzika pre 8.ročník 

Strany: 23 – 27 

Pokusy a úlohy: 25/1;  26/Domáca príprava na vyučovanie 

 

 

Spektrálne farby sú: červená, oranžová, žltá zelená, modrá a fialová. 

Farby červená, zelená a modrá označujú ako základné, v našom oku sú 

bunky citlivé práve na tieto farby. Ostatné môžu vzniknúť zložením 

základných farieb, vrátane bielej, ak je intenzita zakl. farieb rovnaká.  

Miešanie: č + z = ž; z + m = modrozelená – tyrkysová; m + č = fialová. 

Ak zrakové nervy nie sú podráždené, predmety nevidíme (vidíme 

čiernu farbu.) 

Farba nepriehľadného telesa vzniká zmiešaním farebných svetiel odrazených od jeho povrchu. Čierne 

teleso neodráža nič, biele odráža všetky farby. Modré teleso odráža modré svetlo, ostatné pohlcuje. 

Náterové farby sa miešajú inak, základné sú: žltá, modrá, červená. 



Chémia (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. A 

ÚLOHA 1 Precvičovanie názvoslovia oxidov a halogenidov 

1. oxid uhličitý 

2. oxid lítny 

3. oxid vápenatý 

4. oxid dusičný 

5. oxid manganistý 

6. oxid  siričitý 

7. oxid železnatý 

8. oxid chromitý 

9. oxid ortuťnatý 

10. oxid ciničitý 

11. As2O5 

12. SO3 

13. K2O 

14. CO 

15. ZnO 

16. Mn2O5 

17. SiO2 

18. I2O7 

19. OsO4 

20. B2O3 

21. chlorid  sodný 

22. chlorid hlinitý 

23. jodid olovnatý 

24. jodid ciničitý 

25. fluorid sodný 

26. fluorid osmičelý 

27. bromid vápenatý 

28. bromid manganistý 

29. bromid strieborný 

30. chlorid ortuťnatý 

31. CaCl2 

32. PbCl2 

33. LiBr 

34. AlBr3 

35. MnI5 

36. OsI8 

37. SiF4 

38. AsF5 

39. ZnCl2 

40. CuCl2 



ÚLOHA 2 Poznámky do zošita 

KYSELINY 

➢ obsahujú atóm vodíka 

➢ delia sa na: a) bezkyslíkaté kyseliny 

                               b) kyslíkaté kyseliny 

A) BEZKYSLIKATÉ KYSELINY 

➢ 2-prvkové zlúčeniny vodíka a nekovového prvku 

➢ Názvoslovie: podstatné m. -  kyselina 

                       Prídavné m. – halogén + vodík + ová 

 

HCl – kyselina chlorovodíková (chlorovodík) 

HBr – kyselina bromovodíková 

HI – kyselina jodovodíková 

HF – kyselina fluorovodíková 

 

Významné kyseliny 

➢ Kyseliny patria medzi žieraviny 

➢ Predávajú sa ako koncentrované roztoky 

➢ Riedenie: kyselina do vody!!! 

HCl – kyselina chlorovodíková 

➢ Bezfarebná kvapalina (37%) 

➢ Súčasť žalúdočných štiav (0,3-0,4%) 

➢ Využitie: na čistenie kovov, výroba liekov, farieb, plastov 

 

  



Názvoslovie – oxidy, halogenidy 

 

1. Napíš vzorec:  oxid boritý  oxid ciničitý  oxid dusný 

oxid dusičitý  oxid hlinitý  oxid dusitý 

oxid lítny  oxid nikelnatý  oxid vápenatý 

oxid chloristý  oxid draselný  oxid sírový 

 

2. Napíš názov:  NO  Mn2O7  Fe2O3  CO  SiO2 Na2O

  

MnO2  FeO  P2O5  PbO  HgO  Ag2O 

 

3. Napíš vzorec:  chlorid ciničitý  fluorid sodný  jodid ortuťnatý 

fluorid vápenatý chlorid hlinitý  bromid strieborný 

chlorid nikelnatý fluorid sírový  chlorid fosforečný 

chlorid meďnatý jodid draselný  fluorid kremičitý 

 

4. Napíš názov: PCl3  NaBr  HgI2  PbCl2 

ZnCl2  CaCl2  OsF8  MnBr7 

SbCl5  AlCl3  KF  SF6 

 

5. Utvor správnu dvojicu:  1. P2O3  A: chlorid 

2. CuO  B: halogenid 

3. CaF2  C: oxid 

4. Al2O3 

5. CaCl2 

6. SiF4 

 

6. Utvor správnu dvojicu:  1. MgCl2 A: oxid hlinitý 

2. CO  B: chlorid arzenitý 

    3. AsCl3  C: chlorid horečnatý 

    4. CO2  D: oxid uhoľnatý   

    5. Al2O3  E: oxid uhličitý 

 

7. Vyznač oxidačné čísla prvkov v zlúčenine : 

 

Cl2O  MnO  MnO2  Fe2O3  ZnCl2  SiCl4  PCl5 



Biológia (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. A 

Životné prostredie človeka 

- súčasťou  životného prostredia človeka je aj pracovné prostredie, obytné prostredie, rekreačné 

prostredie. 

-  kvalita pracovného prostredia závisí od vybavenosti,  estetického vzhľadu, medziľudských vzťahov,.. 

-  kvalita obytného prostredia závisí od vlastnosti domov. Obydlia musia byť hygienicky  bezpečné, 

primeranej veľkosti a vybavenosti,.. 

- Rekreačné prostredie tvoria územia na oddych  a aktívne využívanie voľného času. 

 

Úlohy ( písomne vypracovať): 

1. Vytvoriť do zošita tabuľku  ako človek zasahuje do prírody. Tabuľka bude obsahovať dva stĺpce: 

pozitívne zásahy a negatívne zásahy. 

2.  Porovnajte kvalitu obytného prostredia na vidieku a v meste 

3. Popíšte svoje pracovné prostredie v škole a doma. 

 

Vedy, ktoré sa skúmajú životné prostredie: 

Environmentalistika  

- Veda, ktorá sa zaoberá životným prostredím 

- Skúma vzájomné pôsobenie človeka a ekosystémov – vzájomné vplyvy,  pozitívne a negatívne 

dopady činnosti človeka na životné prostredie 

- Zahrňuje tiež ochranu prírody,  monitorovanie zložiek životného prostredia,  využívanie 

prírodných zdrojov a pod. 

Ekológia 

- Vedný odbor, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahmi medzi 

organizmami navzájom 

 

Znečisťovanie životného prostredia 

- ide o kontamináciu určitej zložky prostredia 

- negatívne vplyvy činnosti človeka narúšajú zložky biosféry a to vedie k ekologickým 

katastrofám, poškodzovaniu alebo zničeniu ekosystémov 



- Faktory ovplyvňujúce životné prostredie:  

a) Priemysel 

b) Energetika 

c) Ťažba nerastných surovín 

d) Doprava 

e) Odpad 

f) Poľnohospodárstvo 

 

Úloha (písomne) 

1. Vyhľadaj informácie o problematike odlesňovania dažďových pralesov, vyhľadaj aký dopad má 

odlesňovanie na živé organizmy ( rastliny, živočíchy, ľudí). 

 

Dejepis (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. A   KULTÚRA A UMENIE 

 

Učebnica: str. 35 - 36  

- vybrať si 1 maliara z umeleckých smerov a pripraviť si prezentáciu spojenú s ukážkami diel 

alebo referát. 

 

 

Náboženská výchova (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. A  S V I A T O S T I 

Materiály portál ALF 

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

(bez hesla) 

 



Geografia (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. A  BRATISLAVSKÝ KRAJ 

Materiály portál ALF 

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

(bez hesla) 

BRATISLAVSKÝ KRAJ 

 

  

Pomenuj vybrané objekty v slepej mape 

1 rieka 

2 rieka 

3 rieka 

4 vodná nádrž 

5 nížina 

6 nížina 

7 pohorie 

8 mesto 

9 mesto 

10 mesto 

11 mesto 

 

11 – 10 = 1;   9 – 8 = 2;   7 – 5 = 3;   4 – 3 = 4;  2 – 0 =5 

 

10 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 



1. Doplň: 

Bratislavský kraj sa rozprestiera v ............................... podnebnom pásme, v ......................... 

podnebnej oblasti; s priemernými teplotami ......................... a priemernými zrážkami 

.............................. Z hľadiska vegetácie, územie zasahuje do dvoch vegetačných pásiem: 1 

................................, ktoré je pokryté pôdami ............................................. .............................; 2 

................................................, ktoré pokrývajú pôdy ..............................................; vyskytuje sa 

vegetačný výškový stupeň  ...............................lesy, ktoré sa nachádzajú najmä v pohorí 

.......................................... a rastú v nich dreviny: 1 ...................., 2 ....................., 3 ...................., 4 

........................... a 5 ....................................... V oblasti sú tri CHKO: 1............................................., 2 

................................................, 3 ............................................... 

Medzi riekou ........................................... a ......................................... sa nachádza chránená 

vodohospodárska oblasť ............................................................; na nej sa pestuje 

1................................................,2............................................, 3 

............................................................., 4 ....................................................., 5 

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

V oblasti sa nachádza významné pútnické miesto .....................................; (27)   

Na území žili v minulosti kmene: 1 ........................................, zachovalo sa po nich 

......................................................; 2 ......................................., zachovalo sa po nich 

.........................................; v ........... storočí prišli na územie Slovania.  

V 15. storočí tu pôsobila prvá univerzita: ....................................................................., dnes 

najznámejšou univerzitou je ...................................................., okrem nej sa tu vyskytujú vysoké školy: 

1...............................................................,2........................................................, 

3 ........................................................., 4 ...............................................................; 

Bratislava sa v minulosti volala ........................................................., dnes je sídlom významných 

politických orgánov: 1 .................................., 2 .......................................,  

3 ............................................., 4 .............................................. 



V kraji sú:  prírodné kúpaliská, napr.1 .........................................., 2 .......................................,  

3 ....................................; hrady 1.................................., 2......................................, 

3.......................................; výstavisko ...................................... 

Využívajú sa tri letiská: 1..................................., 2 .................................., 3 .................................. (26) 

Kraj, okrem Bratislavy tvoria 3 okresy; pomenuj ich a uveď ku každému, načo sa zameriava: (6) 

1................................................................................................................................................................ 

2 ............................................................................................................................................................... 

3 ................................................................................................................................................................ 

Kde sa nachádza Eurovalley a načo sa zameriava: ..............................................................................(2) 

Uveď podniky jednotlivých priemyselných odvetví Bratislavy a napíš, načo sa zameriavajú: 

- strojárenský priemysel (1) ...................................................................................................................... 

- chemický priemysel (2) .......................................................................................................................... 

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

- potravinársky (2) ..................................................................................................................................... 

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

 

66 – 59 = 1;   58 – 50 = 2;   49 – 33 = 3;   32 – 20 = 4;   19 – 0 = 5 

 

Občianska náuka (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. A  Základné ľudské práva a slobody 

Základné ľudské práva a slobody 

- Sú vlastné všetkým ľuďom 

- Sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné, nezrušiteľné 

- Môžu byť obmedzené na základe zákona 

- Sloboda nikdy nie je neobmedzená, je spojená so zodpovednosťou 

- Zodpovednosť = uvedomenie si následkov svojich činov 

Vypracovať cvičenia z učebnice strana 47 /  otázku 3 a  úlohy a námety na aktivity 1,2  

Vypracovať projekt na tému Základné práva a slobody do 27.3.2020 



Technika (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. A  Voľba profesijnej orientácie 

Napíš zoznam stredných škôl v Topoľčanoch. 

Napísať svoju predstavu o tom, kam chcem ísť študovať na strednú školu, poprípade na 

vysokú školu, ak máš predstavu o tom, čo chceš robiť v živote, zahrň to do obsahu práce. 

Prečo si vyberáš práve túto školu. Napíš svoje koníčky. Máš predpoklady na to, aby si 

študoval na tejto škole? Aké?....... 

Množstvo: A4 

 

Hudobná výchova (týždeň 16. – 20. 3.2020)  8. A 

Referát na jednu z tém: 

1. Môj obľúbený spevák.  2. Moja obľúbená speváčka.  3. Moja obľúbená kapela. 

 

Výtvarná výchova (týždeň 16. – 20. 3.2020) 8. A 

Téma: Architektúra nášho mesta. 

Nájsť na internete obrázok nášho mesta - radnica, kostol, Topoľčiansky hrad a nakresliť. 

Formát A4 

Technika: ceruzka HB, B4 

Práca na dve hodiny. 

 

Telesná a športová výchova (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. A  Skok do výšky 

https://www.youtube.com/watch?v=00SvNlntK-E 

https://www.youtube.com/watch?v=Fvflv6270J0 

https://www.youtube.com/watch?v=00SvNlntK-E
https://www.youtube.com/watch?v=Fvflv6270J0

