
Anglický jazyk (18.5. – 22.5.2020) 8. A  

1 Prečítajte si text a odpovedzte na otázky. 

 

FRIENDS 

Who needs friends? Of course, everybody needs friends, but research shows that teenagers need 

friends more than older people. And friends are more important to girls than boys. 

This is not surprising. Girls and women are generally more interested in social relationships than boys 

and men. The ages from 12 to 18 are the years when we are trying to find out what kind of person we 

are. We do this through our friends. 

Perhaps we think the most important thing about our friends is that we have fun with them, but there is 

a more serious side to friendship. Teenagers learn most of their social skills from friends. Through 

friends you learn how to agree and disagree, and how to work together to organize and do things. Even 

more important, perhaps, is the role friends have when problems arise. A real friend will help you solve 

your problems and will advise you when you feel sad or upset. This experience is essential to the 

development of personality. Young people who don’t have friends not only have less happy teenage 

years, but are very likely to have emotional and psychological problems in later life. 

While friendship is important, it can also be dangerous. In general, young people do not like to be 

different. Young people often start doing things they shouldn’t do because their friends have put 

pressure on them. For example, they may start drinking alcohol, smoking or taking drugs. Parents always 

worry about their children ‘getting in with the wrong crowd’. Teenagers need friends, but they also need 

to be careful in choosing them. 

1  Which group of people are most interested in making friendships? 

  _____________________________________________________ 

2   Give two reasons why this isn’t surprising. 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

3   What are the three advantages of having friends? 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 



4   How do friends help when you have problems? 

  _____________________________________________________ 

5   What often happens to adults who didn’t have friends when they were teenagers? 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

6  How can friends be dangerous for teenagers? 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

2 Your brother has borrowed your MP3 player and broken it. Write an e-mail to your friend telling him 
/ her about your problem and ask for advice.  

     (Tvoj brat si požičal tvoj MP3 prehrávač a pokazil ho. Napíš email o tomto probléme tvojmu kamarátovi a 
požiadaj ho, nech ti poradí, čo máš robiť.) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Vypracované cvičenia posielajte na: mrizova.s1@gmail.com, alebo inou formou, ktorá Vám bude 

vyhovovať. V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.  

 

 

Svoje komunikačné zručnosti môžete rozvíjať aj čítaním textov a počúvaním nahrávok v časopisoch 

v anglickom jazyku. Sú k dispozícii na: https://www.bridge-online.cz/sk/gate/ 
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Nemecký jazyk (18.5. – 22.5.2020) 8. A   

Zapíš správne: PZ 79/18.  

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 (18.5. – 22.5.2020) 8. A 

Ahojte, žiaci, tento týždeň budete riešiť doplňovačku, test na portáli Alf a pracovný list.  Doplňovačku mi 

pošlite opäť na mail:informatera@gmail.com, alebo ako jpg cez Messenger.  Úlohy vypracujte do zošita 

z literatúry. 

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

hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Veľké opakovanie SJL 

 

Doplňovačka /Doplň správne písmená.  
                        
_túrov_  ulica, čitate_né  podp_s_,  ďa_šie  pr_jm_, stretol  _ndiánku, rád č_ta  _indiánk_,  pod vaš_m  

pr_b_tkom,  mačk_n_  mláďa, v _renčianskom kraj_, v papierovej  škatul_,  z  t_ _to  obr_ch  skál,  nové  

obrus_, _čast_  má  pra_du, _rancúz_  a _aďar_, pr_m_t_vn_  národ, human_st_cké  pr_stup_, h_ster_cké  

ch_chot_,  senz_t_vn_  ľudia,  úm_selné  podvod_, ub_toval sa v _atranskom  hotel_, na územ_   _alej  

_atr_,  zaslané na dve e_pert_z_, v obc_  _tr_ské  _leso, v_t_č_l  zástav_, nové klav_r_, v_r_vk_, tábor_  

ôsm_ch  horole_co_, zo znám_ch  s_tuác_ _, v teplej obuv_, _itriansk_ programátor_,  v   _ ímskej   _ _š_,  

anglick_ dob_vatelia, mob_l_  sú  v_b_té, na mot_ _om  kr_dle, stop_  na  zem_,  začul_  k_k_r_k_, kl_k_m  

chodn_kom, d_v_ _násobn_  v_ťaz_  z_skal_  meda_l_, kus_  drahej med_ a mosadz_, prav_m  koz_m  

mliekom, hovor_  o tr_ler_, dlhé hovor_ 

 

Pracovný list /Vojtech Zamarovský: Slová, slová, slová... 

Vojtech Zamarovský   

(* 5. október 1919, Trenčín – † 26. júl 2006, Praha) bol slovenský autor 
literatúry faktu, venujúcej sa najstarším dejinám ľudstva. Ku koncu života žil v 
Prahe. 
 
Diela /výber/: 
1962 – Objavenie Tróje, dejiny archeologických vykopávok v Tróji  
1966 – Na počiatku bol Sumer, dejiny Sumerov 
1969 – Bohovia a hrdinovia antických bájí, slovník antickej mytológie 
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http://sk.wikipedia.org/wiki/1962
http://sk.wikipedia.org/wiki/1966
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1971 – Dejiny písané Rímom, politické, filozofické, kultúrne aj právne dejiny Rímskej ríše od  pádu Tróje a 
založenia Ríma až po rozpad Rímskej ríše 

1978 – Vzkriesenie Olympie, dejiny olympijských hier 
1981 – Aeneas, spracovanie eposu od Vergília Mara 
1986 – Bohovia a králi starého Egypta, dejiny starovekého Egypta 
1992 – Návrat do staroveku 

Veľké civilizácie staroveku, 13-dielny televízny seriál  
 

Na počiatku bol Sumer 

Sumeri sú prvým známym národom na svete s obrovským vkladom do pokladnice všeľudskej kultúry. Táto 

kniha osvetľuje históriu ich objavenia a predstavuje poklady ich umenia. Odpovedá na otázku, o čo všetko 

by bolo ľudstvo chudobnejšie bez sumerskej kultúry a sumerských vynálezov. Zásluhou archeológov boli 

objavené trosky sumerských miest a v nich bohaté pamiatky, ktoré poskytli bádateľom možnosť 

rekonštruovať dejiny tohto podivuhodného štátu a ukázať na prvenstvo Sumerov v rôznych oblastiach 

ľudskej vedy a kultúry. O tom všetkom rozpráva autor využívajúc množstvo vedeckých faktov a poznatkov. 

 

Práca s textom  „Slová, slová , slová ...“ 

Prečítaj si ukážku z učebnice Literárna výchova 8, s. 92 a úlohy vypracuj do zošita. 

1. Z akých materiálov vytvorili Sumeri veľkolepé diela? 

2. Kedy je slovo najpevnejší materiál pre veľkolepé dielo? 

3. Vymenuj literárne žánre, ktoré vytvorili Sumeri: 

4. Vymenuj významné literárne pamiatky iných národov, ktoré vznikli neskôr ako sumerské: 

5. Prečo nás zaráža skutočnosť, že v týchto pamiatkach nachádzame vyjadrenia a zovšeobecnenia, ktoré 

platia aj pre súčasnú dobu? 

6. Aký význam pre nás majú jazykové pamiatky starovekých národov? 

7. Čo patrí medzi najstaršie výtvory básnického písomníctva Sumerov? 

8. Odkiaľ pochádzajú a komu sme za ne vďační? 

9. Kedy pravdepodobne vznikli sumerské príslovia a ako sa šírili medzi ľuďmi? 

10. Aké poslanie majú príslovia v každej dobe svojho vzniku? 

11. Napíš sumerskú verziu našich prísloví, úsloví a porekadiel: 

✓ Ešte vlka nezabili, už na jeho kožu pili.  

✓ Čo komu súdené, to ho neminie.  

✓ Má smolu. 

✓ Šaty robia človeka. 

✓ Kde sa pivo varí, tam sa dobre darí.  

12. Napíš dve sumerské príslovia, ktoré odrážajú sociálne rozdiely a vysvetli ich: 

13. Čo si mysleli Sumeri o útočnej a obrannej vojne?  

14. Ktoré jazykové prostriedky využíva autor v ukážke? Vypíš niektoré z textu. 

      a/ odborné slová, termíny         

      b/ umelecké slová, metafory, prirovnania, epitetá 
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Matematika (18.5. – 22.5.2020)  8. A – Štatistika 

Na email ixo4all@gmail.com mi zašlite foto vypracovaných príkladov Ú1 až 4 – samoštúdium. 

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

s niečím pomôcť.    ZOOM(vysvetľovanie a spätná väzba): pondelok 18.5.2020 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.        

ŠTATISTICKÝ SÚBOR = množina objektov štatistického skúmania 

Skúmame výšku žiakov triedy 
Skúmame národnosť ľudí v meste 
Voľby do NRSR 
Skúmame priemernú teplotu v noci v máji 
Skúmame množstvo mesačných zrážok v roku 
Skúmame počet písmen v texte 

Všetci žiaci triedy 
Všetci ľudia v meste 
Všetci občania SR s právom voliť 
Všetky dni mesiaca máj 
Všetky mesiace roka 
Všetky písmená v texte 

 

ŠTATISTICKÁ JEDNOTKA = jeden prvok štatistického súboru 

 Štatistický súbor Štatistická jednotka 

Skúmame výšku žiakov triedy 
Skúmame národnosť ľudí v meste 
Voľby do NRSR 
Skúmame priemernú teplotu v noci 
v máji 
Skúmame množstvo mesačných 
zrážok v roku 
Skúmame počet písmen v texte 

Všetci žiaci triedy 
Všetci ľudia v meste 
Všetci občania SR s právom voliť 
 
Všetky dni mesiaca máj 
 
Všetky mesiace roka 
Všetky písmená v texte 

1 žiak triedy 
1 človek z mesta 
1 občan SR s právom voliť 
 
1 deň mesiaca máj 
 
1 mesiac roka 
1 písmeno v texte 

 

ROZSAH ŠTATISTICKÉHO SÚBORU = počet jednotiek štatistického súboru 

Štatistický súbor Rozsah štatistického súboru 

Všetci žiaci triedy 
Všetci ľudia v meste 
Všetci občania SR s právom voliť 
Všetky dni mesiaca máj 
Všetky mesiace roka 
Všetky písmená v texte 

Počet žiakov triedy 
Počet ľudí v meste 
Počet občanov SR s právom voliť 
31 
12 
Počet písmen v texte 

 

ŠTATISTICKÝ ZNAK = spoločná vlastnosť štatistických jednotiek v štatistickom súbore. Je predmetom 

štatistického skúmania. Každý prvok má štatistickému znaku priradenú hodnotu znaku 

 Štatistická jednotka Štatistický znak 

Skúmame výšku žiakov triedy 
Skúmame národnosť ľudí v meste 
Voľby do NRSR 
Skúmame priemernú teplotu v noci 
v máji 
Skúmame množstvo mesačných 
zrážok v roku 
Skúmame počet písmen v texte 

1 žiak triedy 
1 človek z mesta 
1 občan SR s právom voliť 
1 deň mesiaca máj 
 
1 mesiac roka 
 
1 písmeno v texte 

Výška žiakov 
Národnosť obyvateľov 
Volené strany 
Priemerná teplota v noci 
 
Množstvo zrážok 
 
Typy písmen (a,b,..) 

 

mailto:ixo4all@gmail.com


Typy štatistických znakov 
Kvantitatívny – má číselné hodnoty: (výška, počet, cena, množstvo zrážok, vek, počet, dĺžka...) 
Kvalitatívny – opisuje sa slovami:  (národnosť, farba, krúžok, povolanie...) 
Alternatívny – špeciálny typ kvalitatívneho znaku: nadobúda len dve hodnoty: (žena – muž, mesto A – 
mesto B, áno – nie, zdravý – chorý...) 
Štatistické zisťovanie: zisťovanie hodnôt štatistických znakov v štatistickom súbore; Ide o pozorovanie, 

meranie, zhromažďovanie údajov, ktoré budeme spracovávať;  Príklady: zisťujeme vek žiakov, meriame 

teplotu, zisťujeme vzdelanie, národnosť, farbu, cenu, počet prevolaných minút ap. 

Početnosť a relatívna početnosť javu 

Početnosť je počet štatistických znakov súboru, ktoré majú tú istú hodnotu znaku x. Početnosť javu 

nazývame aj frekvencia (fx).  Napr. početnosť písmena a v slove „matematika“ je 3, čo môžeme skrátene 

zapísať  fa = 3. 

 Relatívna (pomerná) početnosť (f´x) 

je číslo, ktoré vyjadruje, aká časť 

súboru má hodnotu znaku x. 

Vypočíta sa podielom početnosti fx 

a celkového počtu štatistických 

jednotiek N.           f´x =  

Relatívna (pomerná) početnosť 

písmena a v slove „matematika“ je 

3/10 =  = 0,3 = 30%. 

e) Aritmetický priemer (na 1 

desatinné miesto)  

x =  

 

ALF ÚLOHY!  Pozrite a dokončite si 

úlohy na Alfovi . 

 zstribecskato.sk → Program Alf → 

kód školy: zstribecskato  (bez 

hesla)→ výber triedy → meno žiaka 

(bez hesla)  

 

 

 

 

 



Úloha 1      Nasledujúce vety správne zaraď do skupín:Štat. súbor;  Štat. jednotka; Štat. znak 

Všetky osobné autá v našej dedine;  Viac ako 50-ročný; Býva od školy aspoň 1 km;   Pán Šedivý; 
  Získal aspoň 5 bodov; 1 človek z mesta; 1 obyvateľ Slovenska;  Všetky okná na našej škole;
 1 auto na ulici; 1 dom v našej dedine; Má počítač 
 

Úloha 2 

Graf znázorňuje čas, ktorý žiaci potrebujú na 

cestu z domu do školy 

Z grafu zistite:  
1) Koľkým žiakom trvá cesta do školy viac ako 
15 minút?       
2) Koľkým žiakom trvá cesta do školy menej 
ako 11 minút?    
3) Koľkým žiakom trvá cesta najkratšie a 
koľkým najdlhšie ?   
4) Koľko žiakov sme testovali ? 
5) V ktorej skupine je najviac žiakov?  
 

Úloha 3 

Na grafe je znázornený počet žiakov jednej 

školy, ktorí na polročnom vysvedčení mali 

z matematiky známku 1,2,3,4 . Na grafe nie je 

vyznačené, ktorý stĺpec patrí  ktorej známke. 

Vieme len, že počet trojkárov bol najväčší, 

počet štvorkárov najmenší a viac žiakov malo 

dvojku ako jednotku. 

Z grafu určite: 
1) Koľko bolo dvojkárov?      
2) Koľko bolo trojkárov?   3) Koľko žiakov malo jednotku?  
4) Koľko bolo štvorkárov?     5) Koľko žiakov je na škole?  
 

Úloha 4  

Graf znázorňuje pestovanie obilia v istej oblasti Slovenska. 

Z grafu zistite,  ktoré nasledujúce tvrdenia sú 
pravdivé . Tie zakrúžkujte. 
1. Pestuje sa viac ovsa ako pšenice 
2. Jačmeň tvorí viac ako polovicu úrody 
3. Ovos tvorí viac ako štvrtinu úrody 
4. Úroda pšenice a ovsa  spolu je väčšia ako 
úroda kukurice 
5. Úroda jačmeňa a kukurice spolu je menšia 
ako úroda pšenice 
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Úloha 5 

Na stĺpcovom diagrame sú znázornené 

výsledky žiakov v desaťbodovom 

matematickom teste. 

Z diagramu zistite : 
1) Koľko žiakov dosiahlo viac ako 6 bodov ?  
2) Koľko bodov získalo najviac žiakov?   
3) Koľko žiakov napísalo test aspoň na 
polovicu ?  
4) Koľko žiakov dosiahlo menej ako 3 body ?  
5) Koľko žiakov napísalo na plný počet bodov ?  
 

Úloha 6  

Žiaci ôsmej triedy dosiahli z písomky nasledovné známky:  

1, 3, 4, 1, 2, 5, 4, 2, 3, 1, 5, 3 ,2 ,2 ,1 , 2, 3 , 3, 3, 4.  

a)Vypočítaj priemernú známku triedy.  

b)Ktorá známka sa vyskytla najčastejšie?  

c)Koľko % žiakov napísalo písomku na známku horšiu ako priemerná známka? 

Úloha 7   

Stĺpcový graf znázorňuje, koľko žiakov triedy sa narodilo v jednotlivých dňoch týždňa. 

 

Rozhodni o pravdivosti tvrdenia: 

• Najviac žiakov sa narodilo v utorok. 

• Na každý deň v týždni pripadá viac ako 8 narodených. 

• Cez víkend sa narodilo viac žiakov ako cez pracovný týždeň spolu.  

• Štatistickým  znakom v tejto úlohe je deň v týždni. 

• Spolu odpovedalo na otázku 35 žiakov.  
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Fyzika (18.5. – 22.5.2020)    8. A Praktické využitie šošoviek 

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

meno žiaka (bez hesla) 

(Učebnica:65-69) Pri pozorovaní sveta okolo nás si často 

pomáhame optickými prístrojmi (lupy, mikroskopy, ďalekohľady, 

fotografické a premietacie prístroje). Hlavné časti optických 

prístrojov: 

 Lupa je spojka s malou 

ohniskovou vzdialenosťou. 

Predmet sa umiestňuje medzi 

lupu  a jej F – obraz je zdanlivý 

(neskutočný), priamy a zväčšený.  

Fotografický prístroj: objektív 

obsahuje šošovky, clona – otvor 

s meniteľným priemerom, uzávierka – 

bráni dopadu svetla na citlivú vrstvu 

keď nefotografujeme. Namiesto filmu 

sa už používajú elektronické 

záznamové zariadenia - digitalizácia. 

Ďalekohľad:  základom je objektív, ten vytvára obraz v ohniskovej rovine a my 

ho pozorujeme okulárom. Ďalekohľady: Keplerov, Newtonov (objektív – duté 

zrkadlo), 

triéder. 

 

Mikroskop. Zákl. 

časti: objektív 

a okulár. Zväčšuje až 

niekoľko sto krát 

(vlnová dĺžka 

svetla).Elektrónový 

mikroskop – oveľa 

väčšie zväčšenie. 
Predmet medzi f  a 2f.  

 

Objektív utvára skutočný, prevrátený, zväčšený obraz pozorovaného predmetu, 

ktorý sa stáva predmetom pre zobrazenie okulárom. Okulár potom utvára (ako 

lupa) neskutočný, priamy, zväčšený obraz. 

 

 

Keplerov - refraktor 

Triéder 

Newtonov ďalekohľad -reflektor 



Chémia (18.5. – 22.5.2020)   8. A  

Vašou  úlohou bude  uskutočniť pokus na zistenie pH jednotlivých roztokov, ktoré máte doma. Bude to 

úloha na 2 týždne. Výsledky pokusu mi pošlite do 29.5.2020 na mail jkacinova@azet.sk 

PROSÍM OPRAVTE SI V ZOŠITE( pri indikátoroch): 

VÝLUH ČERVENEJ KAPUSTY-  pH 0 – 6 rôzne odtiene červenej, okolo pH 6 je fialový, pri pH 7 modrú, pri pH 

7 – 10 rôzne odtiene modrej, pH 10 – 12 zelenú a nad 12 postupne blednúca olivovo zelená až do žltej. 

 

TÉMA:Určovanie pH roztokov v domácich podmienkach. 

 

Úloha: Zisti približné pH roztokov pomocou indikátora – výluhu červenej kapusty.  

Pomôcky: 6 pohárov, hrniec, kvapkadlo, sitko 

Chemikálie: rôzne roztoky dostupné v domácnosti : roztok sódy bikarbóny, ocot, roztok kyseliny citrónovej, 

roztoky čistiacich prostriedkov, mlieko, káva, čaj,  a pod., výluh červenej kapusty  

Postup:  

Príprava výluhu červenej kapusty 

Asi tri nakrájané listy červenej kapusty zalejeme  vodou (maximálne do pol litra, stačí aj menej).  Zmes varte 

asi 10 minút (var sa počíta od chvíle, keď začne voda vrieť), potom ju  prefiltrujte cez sitko. Ak máte 

možnosť, môžete si kapustové listy prípadne odšťaviť na odšťavovači a použiť túto šťavu.  

     1. Pripravte si poháre, najlepšie, ak majú rovnaký objem. Poháre naplňte pripravenými roztokmi. Použite 

približne rovnaké množstvá, napr. 1 dcl. Môžete urobiť napr. nasledujúce roztoky. Pohár č.1 – ocot, pohár č. 

2 – roztok pripravený z octu a vody (v pomere 1:1), pohár č. 3 – čaj,  roztok č.4 - obsahujúci iba vodu, roztok 

č.5 - roztok citrónovej šťavy, roztok č.6 - mlieko. Môžete si pripraviť ľubovoľné množstvo roztokov, len sa 

snažte, aby ste v každom pohári mali približne rovnaké množstvo roztoku (ak máte rovnaké poháre, snažte 

sa dodržať rovnakú výšku hladiny).  

     2. Do každého z týchto roztokov pridajte niekoľko kvapiek výluhu červenej kapusty, ak nemáte 

kvapkadlo, použite lyžičku a pridajte rovnaké množstvo výluhu červenej kapusty do každého pohára. 

Pozorujte farebné zmeny. Pozorované farby spracujte formou tabuľky a uveďte, ktoré z daných roztokov sú 

kyslé, neutrálne a zásadité. 

 

Princíp: Červená kapusta obsahuje látky zvané antokyaníny. Tieto látky spôsobujú, že roztok červenej 

kapusty pri pH 0 – 6 má farbu rôznych odtieňov červenej, okolo pH 6 je fialový, pri pH 7 modrú, pri pH 7 – 

10 rôzne odtiene modrej, pH 10 – 12 zelenú a nad 12 postupne blednúca olivovo zelená až do žltej. 

 

Nákres:  Nakresli nádoby, pod každú napíš, aký roztok sa v nej nachádza a zafarbi farbou, akú si pozoroval: 

 

mailto:jkacinova@azet.sk


 

 

 

Záver: 

Názov roztoku (napr. ocot) Sfarbenie po pridaní výluhu červ. 

kapusty 

pH 

   

   

   

   

   

   

 

Tento týždeň online hodina nebude. 

 

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. 

 

Občianska náuka (18.5. – 22.5.2020)   8. A   

Ahojte žiaci, 

úlohou na tento týždeň bude vytvoriť prezentáciu o tom ako trávite dni (od pondelka do nedele) počas 

pandémie koronavírusu. Do prezentácie uvediete váš denný harmonogram, môžete pripojiť aj obrázky 

alebo fotky ☺ 

Prezentáciu poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

mailto:henrieta.knobloch@gmail.com
mailto:dominikajamborova11@gmail.com


Geografia (18.5. – 22.5.2020) 8. A  

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

hesla)  -    Košický kraj.  Spravte si skrátené poznámky z Košického  kraja do zošita. 

Kto má vypracovať prezentáciu o danom kraji, pošlite to na adresu  eva.makova@ gmail.com, zároveň aj 

tieto úlohy.  Kto mi neposlal vypracovaný list Topoľčany, Trenčiansky , Žilinský kraj a Precvičenie  Žilinského 

a Banskobystrického kraja prosím, pošlite mi to.  

Zároveň mi pošlite vypracovanú ponuku na školský výlet. / to ste mali zadané už veľmi dávno/ 

 

Košický kraj 

1.  Druhé najľudnatejšie mesto na Slovensku  .............................., leží v ..............................kotline. 

2.  Na územie kraja zasahujú 2 národné parky ................................................., ...................................... 

3.  Rieky Východoslovenskej nížiny odvádza rieka _ _ _ _ _ _, do tejto rieky sa  vejarovito  zbiehajú    rieky : 

4. Ktorá rieka vytvára trojhraničie : 

5. Vinohradnícka oblasť zasahujúca k nám z Maďarska  sa volá   _ _ _ _ _ ,  stredisko tejto oblasti je mesto   

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

6. Doplň správne mestá : Tepelná elektráreň ........................,  Suchozemský prístav.............................. 

                                              Ústavný súd .................................. ,  Dom sv. Alžbety.................................... 

                                              Gejzír ............................................., 

7. Vysvetli čo znamená  -   MMM, koná sa každoročne v Košiciach......................................................... 

 

8. Vymenuj jaskyne /4/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  

 

1-2 priehrady, 3-10 rieky, 11-15 mestá, 

1...............................        2....................................       3.................................     4..................................... 

5...............................        6....................................       7.................................     8..................................... 

9...............................       10...................................     11.................................   12.................................... 

13..............................      14...................................     15.................................   

 

Biológia (18.5. – 22.5.2020)  8. A    

Kyslé dažde 

KYSLÉ DAŽDE NA SLOVENSKU 

Na Slovensku sa vykonávajú pravidelné merania pH pôdy, vody a taktiež sa monitorujú znečisťujúce látky v 

ovzduší. Doteraz namerané hodnoty pH vo Vysokých Tatrách boli v rozsahu 4,3 – 5,5 a v Bratislave 4,9 – 5,7. 

Na Slovensku sa monitoringu znečistenia ovzdušia venuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V 

záťažových oblastiach na území SR bola vybudovaná sieť neustále pracujúcich automatických staníc, ktoré 

merajú imisie v ovzduší. Na všetkých staniciach sa merajú hodnoty koncentrácií oxidu siričitého, oxidov 

dusíka a polietavého prachu. Vo vybraných staniciach je meranie rozšírené aj na stanovenie oxidu 

uhoľnatého, troposférického ozónu, uhľovodíkov a sírovodíka. Údaje namerané analyzátorom sa v reálnom 

čase prenášajú do regionálnych centier v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Centrálne spracovanie 

údajov prebieha automaticky každých 30 minút počas 24 hodín. Tatry boli v 80-tych rokoch minulého 

storočia hodnotené ako jedno z najviac znečistených miest v Európe. Padali tu najkyslejšie zrážky, čomu 

zodpovedal aj stav tunajších lesov. Kvalita ovzdušia v Tatrách sa výraznejšie zmenila v 90-tych rokoch. 

Vysoké vstupy síranov a protónov vodíka z kyslých dažďov v prechádzajúcich rokoch však ovplyvňujú stav 

lesných porastov dodnes. Viditeľné symptómy odumierania lesov sa prvýkrát objavili v Európe v roku 1979 

a v priebehu 4 rokov sa rozšírili do viacerých oblastí nášho kontinentu. 

 



Kyslý dážď a ľudské zdravie 

Kyslé dažde rozpúšťajú niektoré toxické prvky, ako sú hliník, meď a ortuť. V takto zmenenom stave sa tieto 

škodliviny ľahko dostávajú do ľudského organizmu v potrave alebo vode. Jedným z najdôležitejších 

problémov kyslých dažďov je to, že prenášajú kontamináciu veľmi ľahko z oblasti zdroja znečistenia do 

oblasti, kde žiadne neexistuje. Vysoké komíny fabrík majú zabezpečiť, aby sa znečistenie nedostávalo vo 

vysokej koncentrácii priamo do okolitých miest, ale bolo rozptýlené v atmosfére. Tieto škodliviny sú 

absorbované vzdušnou vlhkosťou, okysľujú ju a následne sa stávajú súčasťou oblakov, ktoré sú unášané do 

veľmi vzdialených oblastí od zdroja znečistenia. Typickým príkladom je Nórsko, ktorého energetické zdroje 

sú prevažne ekologicky čisté, pretože má dostatok zdrojov vodnej energie. Napriek tomu sú nórske vody a 

lesy ohrozované znečistením zo západnej a strednej Európy. Z 56 000 ton síry, ktorá podľa údajov z roku 

1978 spadla na územie Nórska, pochádzalo 84% zo zahraničia. 

Vedeli že ....? 

Vtáky živiace sa vodným hmyzom z prekyslených vôd majú vajcia s tenšími škrupinami, menšie znášky a ich 

embryá sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali. Väčšina medzinárodných štúdií poukazuje na to, že existuje 

závislosť medzi znečistením a dýchacími problémami v citlivej časti ľudskej populácie, kam patria napr. deti, 

starší a chorí ľudia. V Novom Škótsku oficiálne registrujú 9 kyslých riek, z ktorých úplne vymizli kedysi bežne 

rozšírené lososy. 

https://image2.slideserve.com/5277041/slide6-n.jpg 

https://image3.slideserve.com/6327106/kysl-d-n.jpg 

 

Dejepis (18.5. – 22.5.2020)  8. A    

Od memoranda k Matici slovenskej 

1849 – 1859 – obdobie zvané neoabsolutizmus – neslobodnejší režim, ako pred revolúciou 

• polícia sledovala všetkých aktívne zapojených do revolúcie 

• etniká sa prihlásili o národné práva 

Slovenskí politickí predstavitelia sa pokúšali uspieť vo voľbách do uhorského snemu – nevydarené 

6. – 7. júna 1861 – celonárodné zhromaždenie do Turčianskeho sv. Martina – prijalo a schválilo 

Memorandum slovenského národa 

• politický program 

• Slováci požadovali národné a politické práva 

• návrh – vytvoriť autonómiu pre územie Slovenska – Hornouhorské slovenské Okolie 

• slovenčina ako úradný jazyk v slovenských stoliciach 

• vlastný snem a slovenské školy 

• hovorilo sa aj o vytvorení Matice Slovenskej 

• memorandum predložili Uhorskému snemu 

https://image2.slideserve.com/5277041/slide6-n.jpg
https://image3.slideserve.com/6327106/kysl-d-n.jpg


Štefan Marko Daxner – spolupracoval na tvorbe Žiadostí slovenského národa a vypracoval Memorandum 

slovenského národa.  

Tri slovenské gymnázia a Matica slovenská 

• panovník nepovolil autonómiu 

• 1862 – 1869 – otvorené 3 gymnázia, kde bola vyučovacím jazykom slovenčina: 

o Veľká Revúca 

o Turčiansky sv. Martin 

o Kláštor pod Znievom 

• finančné zbierky – pri dostatočnej sume 

4.8.1863 – založená Matica slovenská v Turčianskom sv. Martine pri príležitosti osláv 1000 výročia 

príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.  

Matica slovenská 

• rozvoj duchovného života Slovákov 

• podporovala kultúru, vzdelanosť a literatúru, umenie i vedu 

• vydávala knihy a učebnice 

• základ inštitúcií – knižnice, múzeá, archívy 

• predseda Štefan Moyzes 

• podpredseda Karol Kuzmány 

Činnosť gymnázií a Matice slovenskej → oživenie spolupráce a aktivít vzdelancov 

1875 - Matica a Gymnáziá zrušené uhorskou vládou. 

 

Výtvarná výchova (18.5. – 22.5.2020) 8. A 

Milí ôsmaci, na nasledujúce dva týždne, som vám pripravila takúto prácu. 
Vašou úlohou bude si vybrať z ponuky, ktorú máte pripravenú nižšie, jednu postavu egyptského faraóna.  
Na výkrese si vyznačte pás, alebo rámček alebo.... pre hieroglyfy. Nakreslite postavu na výkres (A4) tak, ako 
je v mojej ponuke a riešte farbu postavy aj pozadia.  Postavu obtiahnite tenkou čiernou fixkou. Tiež 
hieroglyfy budú napísané tenkou čiernou fixkou. Na maľbu použite pastelky alebo vodové farby. 
Dám vám aj ukážku pre inšpiráciu.  
 
Všimnite si, ako Egypťania tej doby zobrazovali postavy. 
Oko je zobrazované spredu, rovnako aj 
plecia, trup a ruky, nohy a hlava sú 
zobrazované z boku. 
 
Na konci môjho zadania máte pripravené 
ukážky insignií (symbolov), ktoré faraóni 
používali. Túto časť si len prečítajte. 
 
Vaše práce mi pošlite na môj mail. Ďakujem. 
 
Prácu máte na dva týždne. 

Tieto práce nie sú ideálne, ale sú dobre riešené pásy s hieroglyfmi. 



Technika (18.5. – 22.5.2020)  8. A  

Ahojte milí ôsmaci, po teoretickej úlohe bude nasledovať úloha praktická. 
Dúfam, že nie veľmi náročná. Je potrebné odísť na chvíľu do prírody, alebo pobehať okolo domu a zohnať si 
konáriky (suché) zo stromu. Najlepšie, keď ich pozberáte zo zeme. Lámte len v krajnom prípade. 
Na výber máte z dvoch úloh. 

1. Srdce z konárikov. 
2. Panáčik z konárikov. 

 
1. Potrebujete kartón, konáriky, lepidlo (kanagom, duvilax...), keď máte tavnú pištoľ môžete použiť, 

nôž. 
Na kartón rozmerov 15x15 cm si nakreslite srdce a vystrihnite. Vygumujte si čiary od ceruzky. 
Konáriky si primerajte podľa tvaru srdca a môžete lepiť. 
Keď nelepíte tavnou pištoľou, nechajte konáriky dobre zaschnúť. 

       
2. Potrebujete konárik v tvare písmena Y a jeden rovný konárik, rôznofarebné vlny alebo bavlnky na 

vyšívanie, nožnice, farebný papier a fixky. 
Konárik v tvare Y si otočte naopak. Potom vám vznikne telíčko s hlavou a dve nohy. Zozadu priložte 
rovnú paličku a  pomocou nite (špagátiku) pripevnite ruky k telu. Teraz už len potrebujete obliecť 
panáčika, aby mu nebola zima. A tu sa prejaví vaša kreativita. Budete farebnú vlnu (bavlnku) 
obtáčať okolo konárika.  Urobíte mu nohavice a tričko. Na hlavu použite svetlú bavlnku, alebo tvár 
namaľujte temperou. Nakreslite tváričku = oči, nos a ústa. 
Na hlavu mu môžete urobiť klobúk, čiapku, vlasy....... 
Prikladám vám obrázky na inšpiráciu. 
Prajem vám pekné tvorenie. 
Úlohu máte zadanú na jeden týždeň. 
 
Ukážky    1.        2. 

 

 

 

                                                        

 

 



Etická výchova (18.5. – 22.5.2020)  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 (18.5. – 22.5.2020)    8. A 

Prečítaj si zoznam udalostí a zoraď ich tak, ako išli logicky za sebou: 

1. Po návrate z nákupu sme pristúpili k samotnej tvorbe výtvarného diela. 

2. Pastelky sme nenašli, a tak sme ich išli kúpiť do supermarketu. 

3. Dcéra sa usilovne pustila do práce, kreslenie pastelkami ju veľmi baví. 

4. Na to som im nedokázal uspokojivo odpovedať. 

5. Dcéra prišla domov zo škôlky, že musí nakresliť obrázok koňa. 

6. Najprv sme museli zistiť, či máme doma pastelky. 

7. Obe deti sa ma pýtali, prečo som nakreslil dinosaura. 

8. Keď sa na nakreslený obrázok pozrel môj trojročný syn, vyhlásil, že sa mu ten psík veľmi páči. 

9. Dcéra si toto ocenenie od svojho brata nevážila a koňa som musel nakresliť ja. 

10. Za necelú polhodinu bol obrázok hotový. 

 


