
Anglický jazyk (25.5. – 29.5.2020) 8. A  

Výsledky k čítaniu s porozumením z 11. 5. 2020: 

1. Most of the animals go back to the wild. 

2. A fox cub came to the centre in spring/April. 

3. The vet treated the cub for its injuries. 

4. Buddy was given milk (with extra minerals and vitamins) from a bottle. 

5. The volunteers rarely/hardly ever play / don’t usually play with the animals. 

6. Buddy spent six months at the centre. 

7. He was set free near a national park. 

8. The writer saw Buddy when he was walking in a forest. 

 

Domáca úloha: 

1. Vypracujte projekt A review of a book: 

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

b) do projektu zahrňte informácie:  

                1. the name of the book (názov knihy) 

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

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

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

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

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

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

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

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

v elektronickej forme (prezentácia), 

d) projekt posielajte na mrizova.s1@gmail.com do 10. 6. 2020, v prípade otázok ma neváhajte kontaktovať 
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Slovenský jazyk a literatúra (25.5. – 29.5.2020) 8. A 

Ahojte, žiaci, tento týždeň máte zhrňujúci – zopakujte si prostredníctvom testu. :-P 

Práca s textom  

Text č. 1:  Krajina Pána Prsteňov: Aj prúd vody v nej tečie naopak 

        Na kopcovitých pastvinách pokrytých hustým zeleným kobercom veselo šantia jahniatka. Na ostrovoch 

okrem 4,2 milióna ľudí žije aj 40 miliónov oviec. Je jedno, kde sa práve na ostrovoch nachádzate, nikdy nie 

ste od pobrežia ďalej ako 130 kilometrov. Vnútrozemie ponúka bublajúce bahno, bublinkové kúpele a 

elegantné sopky, ktoré ochotne pózujú fotografom. Ku každému zaujímavému miestu patrí aj maurská 

legenda. Nový Zéland je atraktívny práve vďaka vysokej geotermálnej, tektonickej a seizmickej aktivite. 

     Vriace oblasti sú dôležité aj pre pôvodných obyvateľov Maurov. Usadlosti boli v minulosti vystavané 

práve pri horúcich poliach a gejzíroch. Dodnes používajú horúcu vodu na varenie, umývanie, kúrenie či 

liečenie. Geotermálne minerály využívajú ako farbivo a konzervačnú látku. V dedine Whakarewarewa 

sledujeme, ako mladá štíhla žena vkladá do pariaceho sa otvoru v zemi nádobu s rybou a so zeleninou. „Kia 

Ora,“ pozdraví nás. „Zastavte sa o 5 hodín a budete môcť ochutnať hangi, našu miestnu špecialitu,“ s 

úsmevom hovorí pôvabná Maurka. Má lesklé čierne vlasy zapletené do hrubého vrkoča, čelenku ozdobenú 

pierkom z dravca, mäsité pery a obrovské tmavohnedé oči. Oblečenú má čiernu sukňu a živôtik z ľanu 

ozdobený červeno-čierno-bielou kockovanou výšivkou. Starší muži v dedine majú na tvárach namaľované 

kmeňové tetovanie Ta Moko. V období bojov tento permanentný mejkap slúžil ako občiansky preukaz. 

Podľa Ta Moka sa dalo určiť, akú hodnosť a pozíciu mal ten-ktorý bojovník. V centre osady na malom pódiu 

je rušno. Svalnatí polonahí muži sa pripravujú na kultúrne vystúpenie. Národný tanec haka je spojením 

silných prudkých pohybov tela so zariekadlami a grimasou pukana – keď tanečníci vypuľujú oči, vyplazujú 

jazyk a strúhajú strašidelné výrazy tváre.                                                                        Zdroj: www.zivot.sk 

 

01. Ktorý jazykový štýl sa využíva v texte? 

a/ hovorový                                      b/ odborný 

c/ umelecký                                      d/ publicistický 

 

02. Ktorý slohový postup sa uplatňuje v  texte? 

a/ rozprávací                                     b/ opisný 

c/ výkladový                                      d/ informačný 

 

03.  O ktorej krajine sa hovorí v texte? 

a/ o Madagaskare                              b/ o Austrálii 

c/ o Novom Zélande                         d/ o Grónsku     

 

04.  Ktoré tvrdenie nevyplýva z textu? 

a/  Na ostrovoch bývajú časté zemetrasenia. 

b/  Maximálna šírka ostrova je 260 km. 

c/  Geotermálne minerály  využívajú ľudia ako farbivo a konverzačnú látku. 

d/  Príprava hangi, miestnej špeciality z rýb a zeleniny, trvá päť hodín. 
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05. Prečo majú starší muži v dedine na tvárach kmeňové tetovanie? 

a/ dá sa podľa neho určiť ich postavenie v dedine 

b/ dá sa podľa neho určiť ich vek 

c/ je to tradícia na celom ostrove 

d/ je to ich záľuba 

 

06. Vodu z horúcich polí nepoužívajú domorodci: 

a/ na liečenie 

b/ na varenie 

c/ na umývanie 

d/ na pitie  

 

07. Ktorá veta nehovorí o pôvabnej Maurke z textu? 

a/ Mala živôtik zdobený červeno-čierno-bielou kockovanou výšivkou. 

b/ Mala lesklé čierne vlasy zapletené do hrubých vrkočov. 

c/ Mala čelenku ozdobenú pierkom dravca. 

d/ Mala obrovské tmavohnedé oči a mäsité pery. 

 

08. Grimasa pukana je súčasťou: 

a/ tetovania tanečníka 

b/ mimiky tanečníka 

c/ gestikulácie tanečníka 

d/ artikulácie tanečníka 

 

09. Ktoré tvrdenie nie je pravdivé? 

a/ V 1. vete textu sa nachádza metafora. 

b/ V 1. časti  textu sa nachádza aj personifikácia. 

c/ V 1. časti  textu sa nachádza viacnásobný vetný člen. 

d/ V poslednej vete textu  sa nachádzajú iba slovesné prísudky.  

 

10. Vyznačené slová v texte okrem, aj, vďaka sú: 

a/ predložka, spojka, podstatné meno 

b/ predložka, častica, predložka 

c/ spojka, spojka, predložka 

d/ predložka, častica, podstatné meno 

 

11. Vo vete V období bojov tento permanentný mejkap slúžil ako občiansky preukaz sa nachádza: 

a/ ustálené priame pomenovanie 

b/ viacslovné nepriame pomenovanie 

c/ ustálené nepriame slovné spojenie 

d/ ponaučenie 

 

12. Ktoré slovo nie je synonymom slova permanentný? 

a/ ustavičný 

b/ krátkodobý 

c/ pravidelný 

d/ večný 



13. V ktorej možnosti sa nachádza frazeologizmus? 

a/ tancuje, ako mu hrajú 

b/ tancuje ako profesionál 

c/ tancuje celou svojou dušou   

d/ tancuje, ako mu pískajú  

 

14. V ktorej možnosti sú slová, ktoré predstavujú rovnaký spôsob obohacovania slovnej zásoby? 

a/ geotermálne, tektonická, zariekadlo 

b/ národný tanec, občiansky preukaz, maurská legenda 

c/ tmavohnedé, vnútrozemie, zemetrasenie 

d/ zastavte sa, farbivo, legenda 

Text č. 2:  27. október 2011  

Akosi skupina mojich kamarátok dostala nápad spraviť na škole Halloween party. Síce dátumovo to 

nevydalo, ale inak všetko klapalo. Týždeň pred samotnou party som pomáhala organizátorkám s prípravou. 

V osudný deň som kombináciu oranžovej s čiernou nemohla ani cítiť. Takisto pri pohľade na záplavu 

balónov ma boleli ruky. A pľúca. Pre Kristove rany, naše pľúca. Mala to byť nejaká prvá decentná akcia na 

našej škole po pár rokoch. Teda ja som si na tejto škole prežila už svoje a nič podobné tam nikdy nebolo. 

                                                                                                                              Zdroj: internet 

15. Ktorý slohový postup a jazykový štýl sa uplatňuje v ukážke?   

a/ opisný slohový postup, umelecký jazykový štýl 

b/ rozprávací slohový postup, umelecký jazykový štýl 

c/ rozprávací slohový postup, hovorový jazykový štýl 

d/ opisný slohový postup, rečnícky jazykový štýl 

 

16. Ktorý literárny žáner predstavuje ukážka? 

a/ poviedku 

b/ epiku 

c/ prózu 

d/ denník 

 

17. Ktorá predložková väzba z textu je nesprávna? 

a/ v osudný deň  

b/ na našej škole  

c/ po pár rokoch 

 

18. Ktoré tvrdenie nie je pravdivé? 

a/ V texte sa nachádzajú aj slangové slová. 

b/ V texte sa nachádza pomnožné podstatné meno stredného rodu. 

c/ V texte sa nachádzajú tri  súvetia. 

d/ V texte sa nachádza aj neohybné podstatné meno. 

 

19. O ktorom  probléme sa nehovorí v texte? 

a/ Organizátorky museli samy nafúkať balóny a teraz sú z toho unavené. 

b/ Bolia ich aj ruky od toľkej práce. 

c/ Nepodarilo sa im stihnúť termín Halloweenu. 

d/ Nepodarilo sa im z party urobiť decentnú akciu. 



 

20. Slovné spojenie  záplava balónov je: 

a/ metafora 

b/ metonymia 

c/ personifikácia 

d/ združené pomenovanie 

 

Nemecký jazyk (25.5. – 29.5.2020) 8. A   

Upevňovanie gramatiky. PZ 79/16 Utvor otázky.  

Dokončiť a pripraviť predchádzajúce úlohy na odovzdanie a kontrolu.  

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

Matematika (25.5. – 29.5.2020)  8. A – Štatistika 

Opakovanie: Pravdepodobnosť a štatistika.)   

Na email ixo4all@gmail.com mi zašlite foto vypracovaných príkladov 1, 6, 10. 

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

s niečím pomôcť.    ZOOM (vysvetľovanie a spätná väzba): pondelok 25.5.2020 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.        

1.ÚLOHA: Dané sú úsečky dĺžky 4cm, 5cm, 7cm, 11cm, 12cm.Vypočítajte pravdepodobnosť udalosti, že 
z náhodne vybraných troch úsečiek sa dá zostrojiť trojuholník. 
A) 0,5         B) 0,7       C) 0,8       D) 0,3 

2.ÚLOHA: V žrebovacom zariadení sú štartovné čísla od 1 do 20. Aká je pravdepodobnosť, že si prvý 
žrebujúci pretekár v zjazdovom lyžovaní vyžrebuje štartovné číslo menšie ako 6? 

A)           B)           C)             D)  

           

3.ÚLOHA: Koľko dvojciferných čísel väčších ako 30 môžete utvoriť z číslic 0, 1, 2, 3, 4,5? Číslice 
v dvojcifernom čísle sa nemôžu opakovať. 
A) 10         B) 14          C) 12          D) 17 

 4.ÚLOHA: V tabuľke vidíme, ako v 4.C dopadla 
písomná práca z matematiky. Aká je 
pravdepodobnosť, že náhodne vybraný chlapec zo 
4.C nemá z tejto písomnej práce horšiu známku ako 
2? 

A)            B)          C)             D)    

      
5.ÚLOHA: V záhrade chceme do radu vysadiť 5 ovocných stromov, z ktorých sú tri jablone a dve hrušky. 
Koľkými rôznymi spôsobmi ich môžeme usporiadať?  
A) 7          B) 10          C)8          D) 6 

        Známka       Počet dievčat     Počet chlapcov 

            1                                                              6                 7 

            2                2                 3 

            3                4                 2 

            4                1                 2 
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6.ÚLOHA: V škatuli je 5 čiernych šachových figúrok. Koľko figúrok bielej farby máme pridať do tejto škatule, 
aby pravdepodobnosť vytiahnutia čiernej figúrky bola 1 : 4? 
A) 10          B) 20          C) 15          D) 25 

7.ÚLOHA: Aká je pravdepodobnosť náhodnej udalosti, že zo spoločnosti 5 mužov a 7 žien ako prvý odišiel 
muž? 

A)          B)            C)          D)  

     
8.ÚLOHA: Eva si vždy oblieka blúzku so sukňou alebo pulóver s nohavicami. Má štyri blúzky a sedem sukní, 
pričom každá sukňa sa hodí ku všetkým blúzkam. Má tri pulóvre a dvoje nohavíc, pričom každé nohavice sa 
hodia ku všetkým pulóvrom. Koľkými rôznymi spôsobmi sa môže Eva obliecť? 
A) 16          B) 34          C ) 55          D) 168  
 
9.ÚLOHA: Adam získal 6 bodov. Údaje uvedene 
v tabuľke spracoval do stĺpcového diagramu. 
Stĺpec znázorňujúci počet žiakov s 10 bodmi 
mal výšku 7,5 cm. Vypočítajte, koľko 
centimetrov vysoký bol stĺpec znázorňujúci 
počet žiakov so 7 bodmi. 
A) 6          B) 10          C ) 9          D) 8,5  
 
 
 
 
 
10.ÚLOHA: V tabuľke sú uvedene údaje o Milanových výdavkoch za darčeky v minulom roku. 

 
 
 
 
 

Ktorý kruhový diagram správne zobrazuje rozdelenie Milanových výdavkov za darčeky? 
 

 

 

 

 

 

 

 



Fyzika (25.5. – 29.5.2020)    8. A Praktické využitie šošoviek 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Opakovanie, pozrite si videá na Alfovi a zopakujte si: 

Zobrazovanie predmetu šošovkami. 

Praktické využitie šošoviek. 

 

Chémia (25.5. – 29.5.2020)   8. A  

Úloha 1: Poslať mi pokus: Zisťovanie pH roztokov v domácich podmienkach(odfotené a vyplnenú tabuľku 

s nákresom) na mail jkacinova@azet.sk do 29.5.2020 

Úloha 2 v programe Alf zopakovať   periodickú tabuľku prvkov – chemické prvky, Hydroxidy a pH 

Zadanie: Chemické prvky 

 
Zadanie : Hydroxidy a pH 

Prihlásenie: zstribecskato.sk – program ALF-kód školy:zstribecskato (bez hesla)- výber 

triedy – meno žiaka (bez hesla) 
 

Online hodina – dátum a čas upresním cez triedneho učiteľa 

 

Občianska náuka (25.5. – 29.5.2020)   8. A   

Ahojte! 

Na tento týždeň vám nezadávam žiadnu úlohu. Chcem vás poprosiť, ktorí ste mi neodovzdali všetky zadania 

úloh, prezentácií, aby ste tak urobili v priebehu tohto týždňa na mail: dominikajamborova11@gmail.com 

Ďakujem! 

 

Biológia (25.5. – 29.5.2020)  8. A    

Ahojte! 

Na tento týždeň vám nezadávam žiadnu úlohu. Chcem vás poprosiť, ktorí ste mi neodovzdali všetky zadania 

úloh, prezentácií, aby ste tak urobili v priebehu tohto týždňa na mail: dominikajamborova11@gmail.com 

Ďakujem! 
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Geografia (25.5. – 29.5.2020) 8. A  

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

→ meno žiaka  (bez hesla)  -    Prešovský 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, Košický kraj prosím, pošlite mi to.  

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

    

   Pracovný list – Prešovský kraj 

        1.  S ktorými dvoma štátmi hraničí Prešovský kraj? 

        2. Doplňte rieku. 

a) Kežmarok 

b) Lipany 

c) Humenné 

d) Snina 

e) Svidník 

f) Bardejov 

g) Svit 

h) Červený Kláštor 

    3. Utvorte dvojice. 

        Bardejov   mlieko 

        Prešov   pivo 

        Veľký Šariš  práčky 

        Poprad   obuv 

        Kežmarok  soľ 

 

    4. Čo majú spoločné tieto mestá a obce? 

a) Levoča, Kežmarok, Bardejov 

b) Bardejov, Vyšné Ružbachy, Lúčivná 

c) Stará Ľubovňa, Spišská Belá, Podolínec 

d) Ulič, Ubľa, Stakčín 

    5 . Doplňte región  k  mestu. 

a) Humenné 

b) Prešov 

c) Kežmarok 

d) Poprad 

e) Svidník 

      



6. Čím sú známe tieto obce, mestá? Čo tam sídli? 

• Gánovce 

• Fričovce 

• Spišská Kapitula 

• Medzilaborce 

 

 

 

      7. Napíšte tri lyžiarske strediská. 

 

      8. Ako sa nazýva pútnické miesto v Levoči a pri Starej Ľubovni? 

 

       9. Napíšte tri lokality, alebo objekty, ktoré sú súčasťou UNESCO. 

 

       

     10. Tajnička sa skladá z troch slov, ktoré sú farebné oddelené, ale písmenká sú poprehadzované. 

 

1)   Obec preslávená lietajúcim mníchom Cypriánom 

2) Obec s dreveným kostolíkom v okrese Svidník zapísaná v UNESCO 

3) Národný park na východe Prešovského kraja 

4) Jazerá v Tatrách 

5) Mesto i rieka 

6) Mesto so starobylým jadrom. V minulosti na lýceu študovali mnohí významní spisovatelia. 

7) termálne kúpalisko v okrese, ktorý má poznávaciu značku KK 

8) Najvyšší vrch v Pieninách  

9) Rieka pretekajúca cez Pieniny 

10) rezbár z Levoče              

 

 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               



Dejepis (25.5. – 29.5.2020)  8. A    

- test vypracujte do zošita (otázka + odpoveď a prepošlite na e-mail): 
email: olveckasilvia@gmail.com    
telefón: 0918751224 

 
 

Opakovanie_ Slovenské národné   hnutie 
 
Pozorne čítaj a zaznač jednu správnu odpoveď. 
Otázka č.1: Vyber slovo (meno), ktoré nepatrí do radu! (1 bod) 
a) Hamuliak 
b) vzájomnosť 
c) spisovný jazyk 
d) Kollár 
 
Otázka č.2: Kde a v ktorom roku založili Maticu Slovenskú? (1 bod) 
a) Zvolen, 1886 
b) Trnava, 1836 
c) Košice, 1863 
d) Martin, 1863 
 
Otázka č.3: Ako sa nazývala tretia fáza? (1 bod) 
a) štúrovská 
b) potterovská 
c) kollárovci 
d) bernolákovci 
 
Otázka č.4: Prvé dielo + autor v bernolákovčine: (1 bod) 
a) Dúverná zmlúva medzi učiteľmi a žiakmi, Andrej Kiska 
b) Pilný včelár, Juraj Fándly 
c) René mládenca, príhody a skúsenosti, Jozef Ignác Bajza 
d) Dúverná zmlúva mezi mníchom a diablom, Juraj Fándly 
 
Otázka č.5: Kto bol zakladateľ prvej fázy? (1 bod) 
a) Ján Kollár 
b) Anton Bernolák 
c) Ján Koleník 
d) Ľudovít Štúr 
 
Otázka č.6: Ako sa nazýva spolok, ktorý založili bernolákovci + rok? (1 bod) 
a) Spoločenstvo prsteňa, 1972 
b) Slovenské učené tovarišstvo, 1792 
c) Slovenskí tovariši, 1792 
d) Slovanské učené tovarišstvo, 1793 
 
 
Otázka č.7: Kto napísal Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách? (1 bod) 
a) Štúr 
b) Matuška 
c) Bernolák 
d) Kollár 
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Otázka č.8: V ktorom roku bola prvýkrát kodifikovaná spisovná slovenčina a kým? (1 bod) 
a) 1878, Anton Bernolák 
b) 1843, Ľudovít Štúr 
c) 1914 , Juraj Draxler 
d) 1787, Anton Bernolák 
 
Otázka č.9: Centrá prvej fázy SNH: (1 bod) 
a) Bratislava, Budapešť 
b) Bratislava, Trnava 
c) Trnava, Martin 
d) Rokford, Šikmá ulička 
 
Otázka č.10: Kto zaviedol ypsilon do slovenčiny a v ktorom roku? (1 bod) 
a) Martin Hamuljak, 1851 
b) Martin Hattala, 1851 
c) Lord Voldemort, 1951 
d) Ľudovít Štúr, 1852 
 
Otázka č.11: Kto, alebo čo bol Zora? (1 bod) 
a) mesto 
b) časopis almanach 
c) spolok 
d) slovanská národovkyňa 
 
Otázka č.12: Vyber slovo (meno), ktoré nepatrí do radu! (1 bod) 
a) Trnava 
b) slovenčina 
c) Štúr 
d) lýceum 
 
Otázka č.13: Ako sa nazýval spoločný časopis katolíkov a evanjelikov? (1 bod) 
a) almanach Zora 
b) almanach Tatrín 
c) Fifík 
d) Orol tatranský 
 
Otázka č.14: Kto napísal Nad Tatrou sa blýska? (1 bod) 
a) Štúr 
b) Bernolák 
c) Matuška 
d) Kollár 
 
Otázka č.15: Na základe akého nárečia vznikol jazyk v prvej fáze SNH? (1 bod) 
a) západoslovenského 
b) goralského 
c) stredoslovenského 
d) východoslovenského 
 
Otázka č.16: Vyber slovo (meno), ktoré nepatrí do radu! (1 bod) 
a) Bernolák 
b) Bajza 
c) Fándly 
d) Hodža 
 



Otázka č.17: Hlavní predstavitelia druhej fázy boli: (1 bod) 
a) Štúr, Hurban, Hodža 
b) Ján Kollár, Ján Hollý, Martin Hamuljak, P.J Šafárik 
c) Tichošľap, Paroháč, Námesačník 
d) Ján Kollár, Ján Hollý, Janko Matúška, Ján Francisci 
 
Otázka č.18: Počas, ktorej fázy SNH nebol kodifikovaný spisovný jazyk? (1 bod) 
a) tretej 
b) prvej 
c) druhej 
 
Otázka č.19: Ako sa nazývali naše prvé noviny+ zakladateľ+ rok (1 bod) 
a) Slovenské národné noviny, Ľudovít Štúr, 1845 
b) Slovanské národné noviny, Ľudovít Štúr, 1843 
c) Nový čas, Braňo Mojsej, 1999 
d) Orol tatranský, Milan Hodža, 1845 
 
Otázka č.20: Kto bol zástanca myšlienky „jeden národ = jedna reč“ ? (1 bod) 
a) Béla Bugár 
b) Martin Hattala 
c) Anton Bernolák 
d) Lajos Kossuth(Lajoš Košút) 
 

 


