
Anglický jazyk (27.4. – 30.4.2020) 8. A  

Ďakujem žiakom, ktorí mi poslali spätnú väzbu ako sa im darí v samoštúdiu.  

Posielam pracovný list z lekcie č. 3, v ktorom si preveríte gramatiku – predprítomný čas. Vaše 

odpovede si zapíšte do zošitov z ANJ, nie je potrebné pracovný list vytlačiť. Veľa zdaru pri 

vypracovávaní cvičení Vám praje p.uč. Mrižová. Správne odpovede pošlem ďalší týždeň. 

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať, či už mailom mrizova.s1@gmail.com, alebo 

iným spôsobom, ktorý Vám bude vyhovovať viac. 

 

mailto:mrizova.s1@gmail.com


Slovenský jazyk a literatúra (27.4. – 30.4.2020) 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: Skladba – precvičovanie  

Test 2: Denník 

 

Poznámka: V prípade výskytu chybných odpovedí v testoch ALF búdu tieto odpovede, samozrejme, 

pri kontrole zohľadnené (platí aj pre predchádzajúce testy). 

Úloha 

Učebnica Slovenský jazyk 8, s. 122/cv. 25 –  doplniť a prepísať do zošita. 

Poznámky do zošita 

Slovenský jazyk 8, s. 100 – Zapamätajte si 

Prečítať ďalšie ukážky – Literárna výchova 8: 

1. Móric August Beňovský: Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beńovského (s. 77) 

2. Sue Towsendová: Tajný denník 13 a polročného Adriana Molla (s. 79) 

3. Louis Rennison: Denníky Georgie Nicolsonovej (s. 83) 

Poznámky do zošita  

Literárna výchova 8, s. 86 – Zistili ste, Budeme si pamätať. 

Dlhodobá úloha 

Viesť si počas jedného týždňa (minimálne) denník. Denník si veďte v zošite z literatúry.  

Odkazy: 

https://youtu.be/veE8-pQdRUg 

https://youtu.be/2fcZ9SFwn6c 

 

Nemecký jazyk (27.4. – 30.4.2020) 8. A   

Pracovný zošit – vypracovať cvičenia 76/9,10. Predložka zu – k, ku viazaná s datívom.  

Dokončiť a pripraviť predchádzajúce úlohy na odovzdanie a kontrolu.  

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

https://youtu.be/veE8-pQdRUg
https://youtu.be/2fcZ9SFwn6c


Matematika (27.4. – 30.4.2020)  8. A – PRAVDEPODOBNOSŤ 

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

ALF ÚLOHY!  Pozrite a dokončite si úlohy na Alfovi  (napr. Hranoly T1, Obvody a obsahy rovinných 

útvarov,...). 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)  

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(vysvetľovanie a spätná väzba): utorok 28.4.2020 o 10:00 (následne dohoda cez email). Údaje 

po vyžiadaní na email.       (Teóriu napr. nalepiť do zošita, možnosť prepísania)  

Pozri a urob!!!: https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-689857a3-9de7-4f45-ab85-500a5fa2bdcc?userResourceContext=false 

 

Zbierka pre 8.ročník    

Strana: 55 (celá)  

Možnosť riešiť príklady 

z učebnice Matematika 

pre 8.ročník ZŠ 2.časť, 

strany 58 až 66. 

 

 

https://zstribecskato.edupage.org/
mailto:ixo4all@gmail.com
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-689857a3-9de7-4f45-ab85-500a5fa2bdcc?userResourceContext=false


Fyzika (27.4. – 30.4.2020)    8. A – Zobrazovanie 

predmetu  spojkou 

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 

 

Opakovanie: 

Prechod lúčov význačného smeru tenkou šošovkou: 

A,  Lúč, ktorý prechádza optickým stredom šošovky nemení svoj smer 

B,  Lúče rovnobežné s optickou osou 

spojky po prechode šošovkou sa 

zbiehajú do            skutočného 

obrazového ohniska. 

C,  Lúč, ktorý prechádza skutočným 

predmetovým ohniskom spojky, 

vystupuje z nej rovnobežne s 

optickou osou. 

 

 

1. Predmet je pred spojkou vo vzdialenosti menšej, ako je ohnisková vzdialenosť spojky.   

Obraz je:   Neskutočný, priamy a zväčšený. 

 

 

 

 

A 

C 

B 

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


 

2. Predmet je pred spojkou vo 

vzdialenosti väčšej ako ohnisková 

vzdialenosť (f), ale menšej , ako je 

dvojnásobok  f. Obraz je:  Skutočný, 

prevrátený a zväčšený. 

 

 

3. Predmet je pred spojkou vo 

vzdialenosti väčšej ako je dvojnásobok 

ohniskovej vzdialenosti. Obraz je: 

Skutočný, prevrátený a zmenšený. 

 

 

 

Chémia (27.4. – 30.4.2020)   8. A  

Milí ôsmaci! Bola by som veľmi rada, aby tí ktorí mi ešte nič neposlali,  urobili tak  do 

konca týždňa (prezentácia o prvku, PL- vzorce, pokusy ) a ostatným ďakujem za ich 

aktivitu a aj za účasť na online hodinách.  

Úloha 1 Poznámky do zošita: NÁZVOSLOVIE HYDROXIDOV 

➢ trojprvkové zlúčeniny 

➢ obsahujú atómy vodíka, kyslíka a hydroxidotvorný kovový prvok ( označenie :M)  

➢ atóm kyslíka a vodíka tvorí skupinu (OH)-,  ktorú nazývame hydroxidová skupina  

➢ (OH)- súčasne označujeme aj ako hydroxidový anión 

Všeobecný vzorec hydroxidov: M(OH)X 

Oxidačné číslo celej hydroxidovej skupiny je –I , zapisujeme (OH) -I 

Tvorenie vzorcov hydroxidov 

Napíš vzorec hydroxidu sodného 



1. Napíšeme značku sodíka a vzorec hydroxidovej skupiny 

                                                                NaOH 

2. Zapíšeme jednotlivé oxidačné čísla: 

    Názvoslovná prípona v uvedenom hydroxide je – ný (sodný) 

    Z názvoslovnej prípony atómu sodíka vyplýva, že atóm sodíka  má oxidačné číslo +I.  

                             Na+I(OH)-I  

3. Použijeme krížové pravidlo 

4. Keďže číslo „1“ do vzorca nepíšeme, ostáva:    Na(OH) 

5. Platí, ak sme za hydroxidovú skupinu nenapísali žiadne číslo,  nepíšeme ani  zátvorku 

teda vzorec hydroxidu sodného je:   NaOH 

 Napíš vzorec hydroxidu vápenatého 

1. Napíšeme značku vápnika a vzorec hydroxidovej skupiny 

                                                                CaOH 

2. Zapíšeme jednotlivé oxidačné čísla: 

    Názvoslovná prípona v uvedenom hydroxide je – natý (vápenatý) 

    Z názvoslovnej prípony atómu vápnika vyplýva, že atóm vápnika má oxidačné číslo +II. 

Ca+II(OH)-I  

3. Použijeme krížové pravidlo 

4. Vzorec hydroxidu vápenatého je teda:      Ca(OH)2 

5. Zátvorky v tomto prípade píšeme, pretože sme za hydroxidovú skupinu  napísali číslo 2.  

 Keďže „1“ do vzorca nepíšeme, za vápnikom nie je napísané  žiadne číslo.  

PRECVIČOVANIE – skúste vyplniť, čo nebudete vedieť  na online hodine si prejdeme 

Názov hydroxidu Vzorec hydroxidu 

hydroxid draselný  

hydroxid horečnatý  

hydroxid železitý  

hydroxid zlatistý  

hydroxid zinočnatý  

hydroxid meďný  



 

ONLINE HODINA  28.4.   8.A   11:00 

 

Úloha 2: vypracovať PL- KYSELINY  a poslať na mail: jkacinova@azet.sk 

1. V molekule každej kyseliny sa nachádza atóm (podčiarkni): 

       dusíka                  kyslíka                            uhlíka                        vodíka 

2. Bezkyslíkaté kyseliny sú: 

a) dvojprvkové zlúčeniny vodíka a kyselinotvorného prvku 

b) trojprvkové zlúčeniny vodíka, sodíka a kyselinotvorného prvku 

c) dvojprvkové zlúčeniny vodíka a kyslíka 

3. Kyslíkaté kyseliny sú: 

a) dvojprvkové zlúčeniny vodíka a kyselinotvorného prvku 

b) trojprvkové zlúčeniny vodíka, kyslíka a kyselinotvorného prvku 

c) dvojprvkové zlúčeniny kyslíka s kovmi 

4. Doplň chemický vzorec a názov kyseliny, ktorá sa nachádza v ľudskom žalúdku:  

__________________________________________________ 

5. Zakrúžkuj pravdivé tvrdenia o kyseline sírovej: 

a) táto kyselina odoberá prírodným látkam vodu – je hygroskopická 

b) je veľmi prchavá 

c) nazýva sa aj „krv chemického priemyslu“ pretože je nevyhnutná pri výrobe mnohých látok 

d) je to látka, ktorá spôsobuje globálne otepľovanie 

6. Pri riedení kyselín: 

a) lejeme kyselinu do vody 

b) lejeme vodu do kyseliny 

hydroxid olovičitý  

Hydroxid strieborný  

hydroxid manganičitý  



7. Podčiarkni vlastnosti kyseliny dusičnej 

a) je to prchavá, nestála kvapalina, vyrábajú sa z nej hnojivá aj výbušniny 

b) pôsobí leptavo a žieravo na pokožku 

c) jej rozkladom vznikajú neškodné oxidy 

d) bežne sa používa v domácnosti, pridáva sa do jedál 

8. Uveď aspoň po dva príklady použitia kyseliny: 

a) HCl: ___________________________________________________________________________ 

b) HNO3: _________________________________________________________________________ 

c) H2SO4: _________________________________________________________________________ 

9. Napíš, ako poskytneme prvú pomoc pri poliatí pokožky kyselinou: 

__________________________________________________________________________________ 

10. Napíš vzorce kyselín: 

Kyselina jodistá 

Kyselina siričitá 

Kyselina chlorovodíková 

Kyselina chlórnatá 

kyselina fosforečná 

kyselina dusičná 

kyselina chrómová 

11. Napíš názvy kyselín: 

HBr 

H2 MnO4 

HNO 

H2CO3 

HF 

HBrO3 

H2PbO2 



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 (27.4. – 30.4.2020) 8. A  

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

žiaka (bez hesla)  -    Žilinsky kraj 

Spravte si skrátené poznámky zo Žilinského  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 

a ostatné kraje,  prosím, pošlite mi to. Ďakujem. 

 

Žilinský kraj 

1. Doplň text: 

Žilinský kraj leží na ................................................................ Slovenska. Hraničí s  

 

........................... a .................................... republikou. Do tohto kraja zasahujú svojou  

 

západnou časťou 2 národné parky: .........................................a .................................................  

 

Okrem nich  tu ležia ešte NP ....................................................... a NP ........................................ 

2. Vysvetli pojem teplotná inverzia. 

 

3. Vytvor dvojice: 

Ružomberok   Orava 

Martin    Kysuce 

Dolný Kubín   Liptov 

Čadca    Turiec 

 

4. K indíciám doplň mesto: 

Automobilka KIA – 

Slovenské celulózky a papierne – 

Výroba a spracovanie koží –  

P.O.Hviezdoslav –  

mailto:henrieta.knobloch@gmail.com


Železničný uzol –  

Tatralandia –  

Kúpele – 

 

5. Napíš  5 lyžiarskych stredísk. 

 

 

 

 

6. Doplň názov. 

 Múzeum kysuckej dediny -  

 Múzeum liptovskej dediny – 

 Múzeum oravskej dediny – 

 Múzeum slovenskej dediny –  

 Živý skanzen pri Ružomberku  – 

 

 

 

 

7. Zisti, čo znamenajú (kde sa nachádzajú, kde sa konajú, čo vyrábajú ...) nasledujúce pojmy: 

- mondi: ........................................................................................................... 

- Rajec Kofola: ................................................................................................. 

- Vychylovka: ................................................................................................... 

- Domašínsky meander: .................................................................................. 

8. Vytvor správne trojice: 

1 Nízke Tatry  A  Veľký Kriváň I  1723 m 

2 Západné Tatry  B  Babia Hora II 2248 m 

3 Malá Fatra  C Ďumbier III 1708 m 

4 Oravské Beskydy D Bystrá  IV 2045 m 

 

 



9. Do mapy zakresli: 

- štátnu hranicu s Českom a Poľskom 

- polohu Trenčianskeho, Prešovského a Banskobystrického  kraja 

- regióny: Liptov, Orava, Kysuce, Turiec, Horné Považie 

- mestá Vrútky, Rajec, Liptovský Hrádok, Trstená 

 

 

Biológia (27.4. – 30.4.2020)  8. A    

Faktory  životného prostredia 

Na životné prostredie vplýva veľmi veľa faktorov. Tieto faktory vo väčšine prípadov 

spôsobujú rôzne environmentálne záťaže a znečistenia.  

Hlavné príčiny negatívneho vplyvu na prostredie: 

• Nerovnomerný vývoj častí sveta, 

• zameranie vedeckých poznatkov na podmaňovanie prírody bez ohľadu na dôsledky, 

• podceňovanie ochrany podmienok života na Zemi, 

• rýchly rozvoj spotreby a výroby, 

• necitlivé správanie a konanie ľudí voči prírode, 

• rýchly rast svetovej populácie, 

• nedostatočné využívanie ekologických  poznatkov v praxi. 

 

 



Úloha: 

Napísať názor na tému: Ako ovplyvnil koronavírus životné prostredie 

Žiaci si zistia prostredníctvom internetu, médií, televízie informácie o tom, ako v súčasnosti 

ovplyvňuje koronavírus životné prostredie. Každý žiak vedie zdroje, z ktorých čerpal 

informácie.  

Vypracovanie poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

Prajem pekný týždeň  

 

Dejepis (27.4. – 30.4.2020)  8. A    

 

- poznámky prepísať alebo vytlačiť a nalepiť do zošita 

- práca s učebnicou - str. 44 a 45 

Téma: Slovanská vzájomnosť 

Začiatkom 19. storočia: 

- snaha maďarských politikov o zmenu mnohonárodného Uhorska na jednonárodnú 

krajinu 

- každý mal ovládať maďarčinu a hlásiť sa k maďarskej národnosti 

- mnoho ľudí sa pomaďarčilo očakávajúc zmeny v spoločenskom živote 

Maďarizácia prinútila katolíckych a evanjelických vzdelancov spolupracovať.  

Evanjelickí vzdelanci považovali Slovákov za súčasť ČS kmeňa.  

Spoločné ciele - zvýšenie kultúry a vzdelanosti, dôraz na históriu Slovanov a Veľkej Moravy 

Založenie spolkov – Almanach Zora – v bernolákovskej slovenčine a biblickej češtine.  

Najvýznamnejší básnik bernolákovského hnutia Ján Hollý, napísal diela Svätopluk a Cyrilo-

Metodiáda. Bol katolícky kňaz, oslepol pri požiare fary.  

2. fáza národného hnutia 

• centrá – mestá pri Dunaji – Budín (Buda) a Pešť 

• rozvíjanie vzťahov podporovala skupina katolíckeho učenca Martina Hanuljaka. 

• v Pešti pôsobil evanjelický kňaz Ján Kollár 

mailto:dominikajamborova11@gmail.com


o spolupracoval s katolíkmi 

o podporoval ideu slovanskej vzájomnosti (vzťahov medzi všetkými Slovanmi) 

o básnická skladba Slávy dcéra 

o spis o Literárnej vzájomnosti medzi kmeňmi a nárečiami slovanskými 

• P. J. Šafárik 

o  vedec 

o  zaoberal sa archeológiu a dejinami, literatúrou a kultúrou Slovanov 

• myšlienky o slovanskej jednote sa rýchlo šírili 

Maďari i Rakúšania považovali ideu slovanskej vzájomnosti nebezpečnú pre celistvosť 

monarchie a začali stúpencov prenasledovať.  

 

Informatika (27.4. – 30.4.2020)    8. A 

Imagine Logo 

Imagine Logo je programovací jazyk a IDE prostredie určený na výuku programovania na základných 
a stredných školách. Imagine je pokračovateľom programovacieho jazyka Logo.  

Imagine Logo patrí medzi detské programovacie jazyky, napriek tomu v ňom možno písať aj 
komplexnejšie aplikácie. Motivačným základom je ovládanie korytnačky Žofky, ktorá ovláda niekoľko 
základných príkazov, ktoré žiak píše v materinskom jazyku. Na začiatku príkazy zadáva cez príkazový 
riadok, postupne však sady príkazov zoskupuje do procedúr a celých projektov.  

Imagine v IDE prostredí je interpretačný jazyk, projekt možno skompilovať do exe súboru. Projekt tiež 
možno zverejniť na www stránkach, používateľ, ktorý by si ho chcel spustiť v prehliadači musí mať 
nainštalovaný plugin.  

 

Náboženská výchova (27.4. – 30.4.2020) 

8. A  Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 

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

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Integrovan%C3%A9_v%C3%BDvojov%C3%A9_prostredie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Logo_(programovac%C3%AD_jazyk)


Občianska náuka (27.4. – 30.4.2020) 

8. A  Právo na názor a informácie 

- Sloboda prejavu a právo na informácie sú základnými podmienkami demokracie. 

- Garantuje ich ústava. 

- Popretím slobody prejavu je cenzúra. 

- Ústava Sr cenzúru zakazuje. 

- Od roku 2000 je v platnosti Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. 

Úloha na dva týždne: 

Vypracovať rozprávanie na tému: Čo je dobré a čo zlé na internete? ( učebnica strana 56/5. 

Rozsah na A4) 

Vypracovanie poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

Prajem pekný týždeň 

 

Technika (27.4. – 30.4.2020)  8. A  

Ahojte ôsmaci,  

dnes máte pripravenú praktickú úlohu na hodinu techniky. 

Z odpadového materiálu, ktorý nájdete doma, vytvoríte 

pomôcky pre malé detičky. Recyklujte. 

Pripravila som vám dva obrázky, podľa ktorých budete 

pracovať. Inšpirujte sa, nemusíte presne kopírovať. 

Pokúste sa 

vyrobiť 

obidve 

pomôcky. 

Na budúci rok ich môžeme odniesť do škôlok v našom 

meste. Práce si zatiaľ odložte doma. 

Práce mi odfoťte a pošlite na mail: 

dana.kopencova@centrum.sk 

 

Všetkých vás pozdravujem  :) 

 

mailto:dominikajamborova11@gmail.com


Hudobná výchova (27.4. – 30.4.2020)  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 ☺ 
 

Telesná a športová výchova (27.4. – 30.4.2020) 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 (27.4. – 30.4.2020)  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 (27.4. – 30.4.2020) 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: 

 

 

 

 


