
Anglický jazyk (20.4. – 24.4.2020) 8. A  

Tento týždeň bude venovaný opakovaniu jednoduchého predprítomného času v anglickom jazyku. 

Úlohy na opakovanie budú v programe Alf. 

Prosím o zaslanie spätnej väzby z minulého zadania.  

 

Ktoré stránky na opakovanie ANJ ste skúšali?  

Aké cvičenia Vám vyhovovali najviac?  

Prípadne ako sa Vám darilo vypracovávať online cvičenia?  

Vaše postrehy mi posielajte na mail: mrizova.s1@gmail.com 

Ďakujem za Vaše názory. 

 

Slovenský jazyk a literatúra (20.4. – 24.4.2020) 8. A 

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Testy na portáli ALF 

Test 1: Stopárov sprievodca galaxiou 

Test 2: Syntax 

Test 3: Všeobecné opakovanie SJL 

 

Literárna výchova – prečítať ďalšiu ukážku – obsah v osnove (min. 7 bodov) 

1. Stopárov sprievodca galaxiou 

https://www.csfd.cz/film/182343-stoparuv-pruvodce-po-galaxii/prehled/ 

 

Nemecký jazyk (20.4. – 24.4.2020) 8. A   

Pracovný zošit – vypracovať cvičenia 74/4,5,6 (Datív/Akuzatív).  

Dokončiť a pripraviť predchádzajúce úlohy na odovzdanie a kontrolu.  

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

https://www.csfd.cz/film/182343-stoparuv-pruvodce-po-galaxii/prehled/


Matematika (20.4. – 24.4.2020)  8. A – Hranoly 

Komunikácia s rodičmi a žiakmi bude realizovaná aj cez https://zstribecskato.edupage.org/. 

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

meno žiaka (bez hesla)  

Na email ixo4all@gmail.com mi zasielajte aspoň 1 foto Vašej práce (zošit z Mat) z každého týždňa, 

prípadne MA MÔŽETE OSOBNE KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak potrebujete s niečím pomôcť. 

ZOOM: utorok 21.4.2020 o 10:00 (následne dohoda cez email). Údaje po vyžiadaní na email. 

(Teóriu napr. nalepiť do zošita, možnosť prepísania, základ je použiť obsahy a obvody štvorca, 

obdĺžnika, ....)  

Zbierka pre 8.ročník     

Strany: 53 a 54 celé strany  Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Možnosť riešiť príklady z učebnice Matematika pre 8.ročník ZŠ 1.časť, strany 116 až 118 a 

Matematika pre 8.ročník ZŠ 2.časť, strany 98 až 106. 

Teória – opakovanie  (už bola daná aj pre tým) 

Obsah pravouhlého trojuholníka: prvá odvesna krát druhá odvesna krát jedna polovica (alebo :2) 

(Odvesny sú tie kratšie strany a prepona je najdlhšia strana pravouhlého trojuholníka.) S = a.b:2 

Objem hranola – (treba poznať obsah trojuholníka, štvorca,... – staršie učivá) 

V = Sp.v          Sp je obsah podstavy (obsah štvorca, obdĺžnika,.... – tab. dole),  

v je výška hranola (vzdialenosť hornej a dolnej podstavy – rovnobežných rovín, do ktorých patria). 

Povrch hranola (povrch sa značí S, alebo P) 

S = 2.Sp + Q = 2.Sp + Spl = 2.Sp + op.v  Možné značenie: Obsah plášťa Q = Spl. 

Sp – obsah podstavy,     Q – obsah plášťa = obvod podstavy (op) krát výška hranola (v = vh). 

Ak je vo výslednom vzorci objemu či povrchu viacero výšok (výška podstavy, výška hranola), každá 

sa musí označiť inak (v, vp, vh, ...), to isté aj uhlopriečky (e, f alebo u1, u2, ...).  

Základné vzorce – priestor (3D)  

Teleso Povrch (S =) Objem  (V = ) 

Kocka 6.a.a = 6.a2 a.a.a = a3 

Kváder 2.(a.b + a.c + b.c) a.b.c 
Hranol (Sp –podstava; Q – plášť) 2Sp + Q=2Sp + op.vh  (op – o podst.) Sp.vh   (vh – výška hranola) 
Hranol so štvorcovou pods. -
pravidelný 4-boký hranol 

2a2 + 4.a. vh a2. vh 

Hranol s obdĺžnikovou pods. - kváder 2.a.b + 2.(a + b).vh   a.b.vh   
Hranol s trojuholníkovou pods. a.va + (a + b + c). vh a.va.vh:2       (použiť aj b.vb ...)  
Hranol s lichobežníkovou pods. (a+c).vpods. + (a+b+c+d).vh (a+c).vpods..vh :2 
Hranol s podstavou kosoštvorca 2.a.va + 4.a.vh = u1.u2+4.a.vh a.va.vh = u1.u2.vh : 2 

mailto:ixo4all@gmail.com


Fyzika (20.4. – 24.4.2020)    8. A – Lom svetla 

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. 
POZRITE:  https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-621364db-64f2-42b0-a600-

608f414366a1?userResourceContext=false 

V rôznych prostrediach (vzduch, voda, sklo) sa svetlo šíri rôzne. V redšom prostredí (vzduch) 

sa svetlo šíri rýchlejšie ako v hustejšom. 

Pri prechode svetla optickým rozhraním nastáva lom svetla. Lúč dopadajúci kolmo na 

rozhrania sa neláme. Pri prechode zo vzduchu do skla (vody) sa láme ku kolmici dopadu 

svetelného lúča. Ak vystupuje zo skla do vzduchu, láme sa od kolmice. 

Ak sa zväčšuje uhol dopadu α, zväčšuje sa i uhol lomu β. Pri lome svetla je pre dané dve opt. 

prostredia podiel sínusu uhla dopadu a sínusu uhla lomu rovnaký.  

Index lomu prostredia n = sinα/sinβ. 

 

Šošovky, význačné lúče 

 

POZRITE: https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-a0d97f52-58b4-4f20-9a5e-

c68f31f65e3c?userResourceContext=false 

Lupa – spojná šošovka (spojka) je v strede hrubšia a sústreďuje rovnobežné lúče do 1 bodu – ohniska. 

Rozptylná šošovka (rozptylka) je v strede tenšia a lúče rozptyľuje. Optická os šošovky – o, optický 

stred š. – O, F, F’ – ohniská š.; f – ohnisková vzdialenosť (jednotka meter). Optická mohutnosť je 

charakteristika šošoviek a má značku φ; φ = 1/f, jej jednotka je dioptria a má značku D (spojky + 

rozptylky - ). Každá šošovka má dve ohniská predmetové F (svetlo vstupuje) a obrazové F’ (svetlo 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-621364db-64f2-42b0-a600-608f414366a1?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-621364db-64f2-42b0-a600-608f414366a1?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-a0d97f52-58b4-4f20-9a5e-c68f31f65e3c?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-a0d97f52-58b4-4f20-9a5e-c68f31f65e3c?userResourceContext=false


vystupuje). Spojka má skutočné obrazové ohnisko (bod, v ktorom sa pretnú lúče) a rozptylka má 

neskutočné obrazové ohnisko (bod, z ktorého lúče zdanlivo vychádzajú). 

Optická os šošovky – o,   optický stred š. – O,  F, F’ – ohniská š. 

SPOJKA 

 

 

ROZPTYLKA 

 

 

 



Chémia (20.4. – 24.4.2020)   8. A  

Úloha 1 :  Poznámky  do zošita  

NÁZVOSLOVIE KYSLÍKATÝCH KYSELÍN 

• kyslíkaté kyseliny sú trojprvkové zlúčeniny vodíka, kyslíka a kyselinotvorného prvku – H X O,  

• v molekule kyseliny má vodík oxidačné číslo +I, kyslík –II a kyselinotvorný prvok +I až +VIII, 

• názov kyslíkatých kyselín sa tvorí z dvoch slov: 

• podstatné meno je slovo kyselina 

• prídavné meno je utvorené z názvu kyselinotvorného prvku a prípony 

zodpovedajúcej oxidačnému číslu 

Príklad 

KYSELINA DUSIČNÁ: 

1. vypíšeme prvky        H  N  O 

2. určíme oxidačné . čísla       H +I  N +V   O -II 

3. kladné oxidačné čísla spočítame a vydelíme  ox. číslom kyslíka, toto číslo zapíšeme za kyslík  

I+V= VI                             6 /2 =3 

4. Výsledný vzorec HNO3 

KYSELINA SÍROVÁ 

1. vypíšeme prvky     H S O 

2. určíme oxidačné čísla     H +I S +VI O-II 

3. kladné oxidačné čísla spočítame a vydelíme  oxidačným  číslom kyslíka  I+VI = VII   7/2 =3,5 

4. keďže počet atómov nemôžeme vyjadriť desatinným číslom, vodík vynásobíme číslom 2, 

aby sme dostali celé číslo  

5. ( 2*1) +6 = 8        8/2=4 

6. Výsledný vzorec bude H2SO4 

Číslo 2 za vodík dávam iba pri oxidačných číslach II, IV, VI, VIII !!!!!! 

Precvičovanie 



Kyselina jódna  H IO             H +I I+I O –II    (  (1+1) /2= 1)                  HIO 

(jednotku za kyslík nepíšeme) 

Kyselina chlórnatá  H Cl O               H+I Cl+II O-II   

 (1+2=3/2= 1,5,  musíme dať 2 za vodík 2*1 + 2= 4/2 = 2)                 H2ClO2 

Zvyšné vzorce skúste vypracovať, na online hodine si ich skontrolujeme 

Kyselina dusná  

Kyselina boritá  

Kyselina manganistá  

Kyselina fosforečná  

Kyselina selénová  

Kyselina siričitá  

Kyselina dusitá  

Kyselina uhličitá  

Kyselina jodistá  

Kyselina chloritá  

Kyselina brómová  

Kyselina olovnatá  

Kyselina chlórna  

Kyselina ciničitá  

Kyselina mangánová  

Kyselina arzenitá  

Kyselina chloričitá  

Kyselina jodistá  

 

Online hodina 22.4. 8.A 10:00    



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. 

 

Geografia (20.4. – 24.4.2020) 8. A  

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

(bez hesla)  -    Trenčiansky kraj 

Spravte si skrátené poznámky z Trenčianskeho  kraja do zošita. Pri vypracovaní mapky použi mapky v 

učebnici. 

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, 

prosím, pošlite mi to. Ďakujem. 

 

Trenčiansky kraj 

1. Napíš 5 najväčších miest tohto kraja....................................................................................... 

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

2. Aké rieky pretekajú cez mestá? Prievidza - 

                                                              Považská Bystrica- 

                                                              Partizánske – 

3. V okolí Handlovej a Novák sa ťaží .................................uhlie, ktoré sa spaľuje v tepelnej elektrárni  

v..................................................... 

4. Napíš 4 kúpeľné mestá 

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

5. Neďaleko Bánoviec v obci Uhrovec sa narodili dve významné osobnosti Slovenska 

............................................. a ......................................... 

6. Aké pohorie oddeľuje Partizánske od Považskej Bystrice.................................................. 

7. Napíš 5 informácii o Trenčíne 

 

mailto:henrieta.knobloch@gmail.com


8. Z daných pojmov vytvor dvojice (mesto + charakteristika): 

Trenčín, Ilava, Brezová pod Bradlom, Púchov, Trenčianske Teplice, Zemianske Kostoľany, Nováky a 

Handlová , Partizánske , Bojnice, Myjava, Uhrovec 

ťažba hnedého uhlia, kúpele, výroba obuvi, tepelná elektráreň, výroba pneumatik, väznica, mohyla 

M.R.Štefánika, kopanice, festival Pohoda a hrad, rodisko Ľ.Štúra, ZOO 

 

9. Pracuj s mapkami v učebnici 



Biológia (20.4. – 24.4.2020) 

8. A  Odpad 

- Odpad je  látka alebo predmet, ktorý bol alebo má byť odstránený pre jeho nepotrebnosť, 

alebo musí byť odstránený podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov. 

Odpady sa podľa nového zákona delia na dva druhy: 

- nebezpečné (N) 
- ostatné (O) 

Podľa miesta vzniku možno odpady rozdeliť na: 

- komunálny odpad 
- priemyselný odpad 
- energetický odpad 

Podľa skupenstva: 

- pevný odpad 
- kvapalný odpad 
- plynný odpad 

 

Zaujímavosti:  

- Američania  vyhodia 2,5 milióna plastových fliaš každý deň. Každá potrebuje 500 rokov, aby 

sa rozložila. 

- 6 miliárd kg odpadu je ročne vyhodených do oceánu. Väčšina je plast. 

- Iba jedna tretina odpadu (33 %) sa separuje a spracúva. Zvyšok (13 %) putuje na skládky 

alebo na nevyhovujúce spracovanie v rámci alebo mimo EÚ (54 %). 

 

Vypracovať písomne do zošita a zaslať na mail: 

- Vyhľadať na internete najväčšie skládky odpadu na svete 

 

Ak je čokoľvek nejasné, chcete niečo konzultovať, vysvetliť poprosím aby ste ma kontaktovali na mail 

dominikajamborova11@gmail.com 

Prajem pekný týždeň  

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Predmet
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Nebezpe%C4%8Dn%C3%BD_odpad&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Komun%C3%A1lny_odpad&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Priemyseln%C3%BD_odpad&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Energetick%C3%BD_odpad&action=edit&redlink=1
mailto:dominikajamborova11@gmail.com


Dejepis (20.4. – 24.4.2020)  8. A    

Milí ôsmaci, 

chcem sa ešte raz poďakovať všetkým, ktorí ste splnili dané úlohy z dejepisu a preposlali mi ich 

elektronicky. Tí, ktorí ste tak doteraz neurobili a máte možnosť, prepošlite mi to dodatočne. V 

prípade nejasností ma kontaktujte telefonicky alebo elektronicky. 

t.c: 0918751224 

e-mail: olveckasilvia@gmial.com 

SLOVENSKÍ  VZDELANCI – koniec  18. stor. 

 

SLOVENSKÍ  VZDELANCI– koniec  18. stor. 

 

KATOLÍCI EVANJELICI 

BRATISLAVA TRNAVA  

Generálny seminár Slovenské učené tovarišstvo ŠTÚROVCI 

   

škola pre katolíckych kňazov 

ANTON BERNOLÁK 

1787 – kodifikácia spisovnej 

slovenčiny: 

Jazykovedno-kritická rozprava 

o slovenských písmenách 

Slovenská gramatika /píš, ako 

počuješ- fonetický princíp, 

západoslovenské nárečie/ 

Slowár Slowenskí  Česko-

Laťinsko-Nemecko-Uherskí 

1792 

Spolok: zvyšovanie vzdelanosti 

kultivácia ľudu 

 

JURAJ FÁNDLY 

tajomník a pokladník SUT 

katolícky kňaz 

učil farníkov rozumne 

hospodárit a zdravo žiť 

Biblická čeština 

 

- tabuľku odpísať do zošita alebo vytlačiť a nalepiť 

- učebnica str. 40, 41, 42 

- uč. str. 42 – Reč  prameňov – vypísať z príručky Pravidlá moresnosti  správanie kultivovaného 

človeka 

mailto:olveckasilvia@gmial.com


Informatika (20.4. – 24.4.2020)    8. A 

Scratch 

Scratch je programovací nástroj navrhnutý najmä pre deti vo veku 8 až 16 rokov, ale používajú ho 
ľudia všetkých vekových kategórií. So Scratchom môžeš programovať svoje vlastné interaktívne 
príbehy, hry a animácie - a zdieľať svoje výtvory s ostatnými v online komunite.  

Scratch pomáha mladým ľuďom naučiť sa kreatívne myslieť, systematicky uvažovať a spolupracovať - 
základné zručnosti pre život v 21. storočí. Schopnosť kódovať počítačové programy je dôležitou 
súčasťou gramotnosti v dnešnej spoločnosti. Keď sa deti učia programovať v nástroji Scratch, naučia 
sa dôležité stratégie pre riešenie problémov, navrhovanie projektov a vyjadrovanie myšlienok.  

Scratch je projektom Lifelong Kindergarten Group na MIT Media Lab. Je poskytovaný bezplatne. 

 

Náboženská výchova (20.4. – 24.4.2020) 

8. A  Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 

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

 

Občianska náuka (20.4. – 24.4.2020) 

8. A  Diskriminácia 

Napísať Váš názor ( minimálne 15 viet) na tému: Kam smeruje ľudská spoločnosť – Váš názor zaslať na 

uvedený mail. 

Ak je čokoľvek nejasné, chcete niečo konzultovať, vysvetliť poprosím aby ste ma kontaktovali na mail 

dominikajamborova11@gmail.com 

Prajem pekný týždeň 

 

Technika (20.4. – 24.4.2020)  8. A  Mzda a dane 

PREZENTÁCIA cez portál ALF     zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez 

hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla) 

 



Hudobná výchova (20.4. – 24.4.2020)  8. A 

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 ☺ 
 

Telesná a športová výchova (20.4. – 24.4.2020) 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 

 

Etická výchova (20.4. – 24.4.2020)  8. A 

Napísať pár viet o tom , ako v tomto neľahkom období (karanténe) pomáhate svojim rodičom ( 

v domácnosti , s nákupmi, starostlivosť o súrodencov, o zvieratá,  a pod.) 

Ako prežívate tento čas, či ste len doma (pri počítači  alebo chodíte do prírody, na prechádzku , či aj 

športujete, či čítate knižky ..atď ). 

Stačí mi 10 - 15 viet napísať  (malé zamyslenie- malá úvaha o sebe, čo robíte v tomto čase). Stačí to 

napísať na výkres A 4. 

Toto máte prácu na mesiac apríl. 

Ďakujem! ☺  

Potom, keď sa vrátime do školy, si to prečítame na hodine Etickej výchovy. 

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


Výtvarná výchova (20.4. – 24.4.2020) 8. A 

Téma: EKO ornament 

Pomôcky: rolky z toaletného papiera, kuchynskej utierky, lepidlo (duvilax, Herkules, tavné lepidlo), 

                 nožnice, kartón, ceruzka. 

Z kartóna si vystrihnite štvorec s rozmermi cca 20x20cm (môže byť aj obdĺžnik). Rolku z toaletného 

papiera si trošku  stlačte, a nastrihajte si asi 1 cm široké pásiky. Tie si potom skladáte do rôznych 

tvarov a lepíte ich k sebe a na podklad. 

Použite svoju fantáziu. Nekopírujte, len sa inšpirujte. 

Prácu máte na dva týždne. 

Všetky práce si odkladajte. Budem ich od vás vyžadovať. 

 

Príklad, ako by vaša práca mala vyzerať: 

 

 

 

 


