
Anglický jazyk (týždeň 30.3. – 3.4.2020)8. A  

 Doplňte cvičenia, vety sú v predprítomnom čase. Doplnené vety prepíšte do vašich zošitov. 

1. Complete the sentences with for (ako dlho ) / since (odkedy) . 
 

a) I haven't phoned home__________Christmas. 
b) We've been here_________9 o´clock. 
c) I have worked for International House_________more than 8 years. 
d) She hasn't had a day off_________1999. 
e) Peter has been my best friend_________we were nine. 

 
 

2. Been  (bol, ale už sa vrátil) or gone (odišiel a ešte stále je tam)?  
 

3.  

He is on holiday at the moment. He has__________to Spain. 
'Where is Helen?' 'She's not here. I think she has __________ to the bank'. 
'Hello, Noah.Where have you ___________?´ 
My parents aren't at home this evening.They have _________out. 
Paris is a wonderful city. I have________there many times. 

 
       3. Naučte sa slovnú zásobu z 3.lekcie a použite minimálne 12 slovíčok v nasledujúcej úlohe. 
 

4. a) Napíšte 5 vecí, ktoré ste na internete ešte neurobili, napíšte prečo.  
Write about five things you haven't done on the internet. Write why you haven't done them. 
For example: I haven't used a webcam yet. I haven't got a webcam. 
 
b) Napíšte 5 vecí, ktoré ste na internete urobili, napíšte, aký ste mali dôvod. 
Write about five things you have done on the Internet. Write why you have done them. 
For exmaple: I have visited an online museum. I have done it because I couldn't go there. 

 

Slovenský jazyk a literatúra (t. 30.3. – 3.4.2020) 8. A 

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Slovenský jazyk  

Téma: Rozdelenie slovnej zásoby (opakovanie) 

Vyhľadať tému v zošitoch z minulých ročníkov alebo na internete. Ku každému typu uviesť 5 

príkladov – nových, ešte predtým nepoužitých  (napr. rozdelenie podľa dobového výskytu → 

historizmy → 5 príkladov: dereš, merica, halapartňa, mešec, palcát). 

Literárna výchova – prečítať ďalšie ukážky  + obsah v osnove (min. 7 bodov) 

1. Joe Alex: Čierne koráby 

2. Jules Verne: Cesta na Mesiac 



Matematika (týždeň 30.3. – 3.4.2020) 

8. A – Hranoly 

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) 

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

obdĺžnika, ....)  

 

 



Zbierka pre 8.ročník   (najskôr preštuduj teóriu)      Štvorboký hranol  

Strany: 49/1 až 6,8  50/9,10, 13 až 17  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. 

 

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). 

Opakovanie 

 

Povrch hranola (povrch sa značí S, alebo P) 

(Treba poznať obsah a obvod trojuholníka, štvorca,... – staršie učivá.) 

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 – plocha (2D) (Pokračovanie opakovania) 

Útvar Obvod (o =) Obsah  (S = ) 

Trojuholník – všeobecný a + b + c a.va:2 = b.vb:2 = c.vc:2 
Trojuholník – rovnoramenný 2.r + z   (r – rameno; z – základňa)  r.vr:2 = z.vz:2 

Trojuholník – rovnostranný 3.a    (a = b = c) a.va:2 = 3a2:4 =  

Trojuholník – pravouhlý (∆ABC; a⊥b) a + b + c a.b:2 = c.vc:2 
Štvorec 4.a a.a = a2 

Obdĺžnik 2.(a + b) = 2.a + 2.b a.b 
Lichobežník (a,c – základne) a + b + c + d (a + c).v:2  
Kosodĺžnik 2.(a + b) = 2.a + 2.b a.va = b.vb 
Kosoštvorec 4.a a.v=a.va=u1.u2:2  (u1,u2 – uhlopriečky) 

Základné vzorce – priestor (3D) (Použitie vzorcov na obvod a obsah 2D útvarov) 

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 

 

 

 



Nemecký jazyk (týždeň 30.3. – 3.4.2020) 8. A   

Opíš svoju izbu. Napíš osem viet. Použi Predložky viazané s datívom (D) a akuzatívom (A). Napr.: 

Under dem Fenster ist mein Schreibtisch.  

 

Informatika (týždeň 30.3. – 3.4.2020) 

8. A - Algoritmus 

Základné pojmy 

Problém - stav, v ktorom jestvuje rozdiel medzi tým, čo v danom momente máme a tým, čo chceme 
dosiahnuť 

Riešenie problému - odstraňovanie rozdielu medzi pôvodným stavom a tým, čo chceme dosiahnuť 

Algoritmus - postup, ktorým sa pri riešení problému riadime 

Program - zápis algoritmov v počítači. 

Pretože program je návod ako spracovávať určité informácie, musíme najskôr náš problém 
sformulovať ako problém spracovania informácií. To znamená, že najskôr musíme vytvoriť určitý 
informačný model riešenia problému. Informačný model, ktorý sa nazýva úloha, musí obsahovať: 

1. popis informácií potrebných pre riešenie problému, t.j. popis vstupných podmienok,  
2. popis informácií, ktoré majú predstavovať riešenie úlohy, t.j. popis výstupných podmienok,  
3. vzťahy, ktorými sa dostaneme od vstupných k výstupným podmienkam.  

Okrem týchto základných požiadaviek musí úloha obsahovať rad ďalších upresnení (špecifikácií), 
napr. časové a organizačné podmienky alebo charakteristiku prostredia, v ktorom bude úloha 
riešená. 

 

Fyzika (týždeň 30.3. – 3.4.2020) 

8. A – Zobrazovanie rovinným zrkadlom 

Materiály portál ALF 

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

(bez hesla) 

Učebnica: Fyzika pre 8.ročník  Strany: 42 – 43  Pokusy a úlohy: 43/2 



Zobrazovanie rovinným 

zrkadlom 

Obraz utvorený rovinným 

zrkadlom sa nachádza za 

zrkadlom, a to v rovnakej 

vzdialenosti od zrkadla ako 

predmet pred zrkadlom (a = a’). 

Obraz je neskutočný (zdanlivý), 

priamy, rovnako veľký ako 

predmet a je stranovo prevrátený (sprava doľava). 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzika (týždeň 30.3. – 3.4.2020) 

8. A – Odraz svetla na guľových zrkadlách 

Materiály portál ALF 

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

(bez hesla) 

 



Svetelné lúče dopadajúce na guľ. zrkadlá sa odrážajú podľa zák. odrazu. 

Duté guľ. zrkadlo 

-odráža svetlo z vnútornej strany guľovej plochy 
– stred guľovej plochy – stred krivosti zrkadla S; Vrchol V a S – na optickej osi zrkadla. 
F – ohnisko dutého guľového zrkadla 
f – ohnisková vzdialenosť 
 
4 význačné smery dopadajúcich a odrazených lúčov  (DGZ – duté guľové zrkadlo) 

 

• a,  lúč, ktorý dopadá do vrcholu (V) 

zrkadla, sa z neho odráža podľa zákona 

odrazu 

 

 

• b,  lúč, ktorý prechádza stredom krivosti 

zrkadla (S), sa odráža od DGZ späť po tej 

istej priamke 

 

 

• c,  lúče, ktoré dopadajú na DGZ 

rovnobežne s optickou osou, sa po odraze 

zbiehajú do skutočného ohniska (F) 

 

 

 

• d,  lúč, ktorý pred dopadom na DGZ 

prechádza ohniskom (F), sa odráža 

rovnobežne s optickou osou 

   



Chémia (týždeň 30.3. – 3.4.2020) 

8. A 

ÚLOHA 1  V programe ALF precvičovať halogenidy a oxidy 

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

meno žiaka (bez hesla) 

ÚLOHA 2  Pokusy s kyselinou octovou 

Pokyny: Každú úlohu vypracujte tak, že si napíšete názov úlohy a doplníte výsledky a záver.  

PRACUJTE OPATRENE! 

 

Úloha A:  Zistite vlastnosti kyseliny octovej 

Chemikálie a pomôcky: ocot,  pohár , papier, vatová tyčinka/špajdľa, sviečka 

Postup: Na biely papier napíšte ľubovoľný nápis pomocou octu. Nechajte poriadne uschnúť. 

Pohybujte papierom nad sviečkou. Výsledok nalepte do zošita. 

Záver (napíšte do zošita odpovede):  

1.  Čo nastalo pri pohybe papiera nad sviečkou? 

2. Na aké účely sa používa kyselina octová? (vyhľadajte na internete alebo v dostupnej literatúre) 

3. Aký postup zvolíš ak si ruku poleješ kyselinou? (pomôžte si učebnicou) 

 

Úloha B: Zistite rozpustnosť vaječnej škrupinky, piesku, prášku do pečiva, vlastná vzorka  v roztoku 

kyseliny octovej. 

Chemikálie a pomôcky: 8% ocot, vlastná vzorka , vaječná škrupinka, piesok, sóda bikarbóna, poháre, 

lyžičky 

Postup: Do každého pohára nalejte po 20 ml(približne, nemusí byť presne len aby bolo v pohároch 

rovnako) octu a pridajte jednu skúmanú látku. 



 

 Vlastná vzorka Vaječná škrupinka Piesok Sóda bikarbóna 

Priebeh reakcie 

s octom 

    

 

Záver (odpovede napíš do zošita):  

1.S ktorou látkou reagoval ocot?  

2.Aká plynná látka sa uvoľnila? 

 

Úloha C: Overte, či možno plynom vzniknutým reakciou octu a sódy bikarbóny hasiť plameň. 

Chemikálie a pomôcky: ocot,  sóda bikarbóna, pohár, sviečka, zápalky, drevená špajdľa, 

Postup: Do pohára nalejte 50 ml octu. Pridajte 1 lyžičku sódy bikarbóny. Premiešajte a ihneď priložte 

horiacu špajdľu. Pozorujte. Pokus zopakujte a skúste zahasiť plameň sviečky. 

Záver (zapísať odpovede do zošita): 

1.Uveďte, čo ste pozorovali po vložení horiacej špajdle. 

2.Rozhodnite, či plyn vzniknutý chemickou reakciou octu a sódy bikarbóny bol kyslík alebo oxid 

uhličitý.  

3.Zhasli ste plameň sviečky? 

 

V prípade ak nemáte doma špajdľu tento krok vynechajte skúste použiť iba sviečku. 

 

Všetky svoje výsledky aj z minulého týždňa odfotografujte a pošlite mi na mail: jlomazova@azet.sk  

Každú prácu ohodnotím ☺ 

 

 

 

mailto:jlomazova@azet.sk


Biológia (týždeň 30.3. – 3.4.2020) 

8. A  Kyslé dažde 

Kyslé dažde predstavujú vážny ekologický problém, ktorý nepozná hranice. Počet kyslých dažďov za 

posledných 200 rokov prudko vzrástol.  

 

Dažďová voda , aj keď nie je znečistená, je čiastočne kyslá.  

Kyslý dážď = dažďová voda s pH od 2,0 do 5,0 

- Rozožiera fasády domov, poškodzuje pôdu, zabíja  ryby v jazerách a je hlavným ničiteľom stromov, 

ktoré v Európe po tisíckach odumierajú.  

Dažďom prekyslená pôda spôsobuje:  

❖ Živočíchy tu žiť nedokážu - hynú 

❖  Odumreté rastlinné zvyšky zostávajú ležať na zemi a nevytvárajú sa žiadne živiny pre 

živočíchov. 

❖ Potravový reťazec sa pretrhne. 
 

Voda: 

❖ Väčšina vodných rastlín a živočíchov nie je schopná znášať zvýšenú kyslosť vody. 
❖ Dochádza k otrave škodlivými látkami vymývanými kyslými dažďami z pôdy. 
❖ Vymiera planktón. 

 

Zaujímavosti:  

- V Novom Škótsku oficiálne registrujú 9 kyslých riek, z ktorých úplne vymizli bežne rozšírené lososy. 



- V severozápadnej časti USA a Kanady asi 8% všetkých jazier je kyslých.  

- Najkyslejší dážď, ktorý bol vôbec zaznamenaný, mal pH 1,5(10-krát kyslejší než ocot) a spadol pri 

búrke v roku 1980 v USA.  

Dejepis (týždeň 30.3. – 3.4.2020) 

8. A   SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE 

-  učebnica str. 39 – tabuľka – 3 fázy slovenského národného hnutia – odpísať do zošita, 

- učebnica str. 39 – slovníček – vedieť vysvetliť pojmy vyznačené hrubotlačou. 

 

Náboženská výchova (týždeň 30.3. – 3.4.2020) 

8. A  Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

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

Príloha - krížová_cesta_v_čase_epidémie.pdf 

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



Geografia (týždeň 30.3. – 3.4.2020) 

8. A  Trnavský kraj 

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Spravte si skrátené poznámky z Nitrianskeho  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Občianska náuka (týždeň 30.3. – 3.4.2020) 

8. A  Predsudky 

- je hotová myšlienka o osobe alebo skupine osôb bez dostatočného poznania  

Všetci sme si rovní, ale nie sme rovnakí 

Rovnosť ≠ rovnakosť 

 Rovnosť  vychádza z našej ľudskej dôstojnosti. 

 Medzi ľuďmi je veľa rozdielov (farba pleti, pôvod, pohlavie...), nie sú všetci rovnakí. 

Druhy predsudkov: 

 národnostný 

 náboženský 

 rasový 

 ekonomický 

 voči príslušnosti k pohlaviu 

 voči veku 

 voči postihnutým ľuďom 

 voči fyzickému vzhľadu 

 etnický 

 

Technika (týždeň 30.3. – 3.4.2020)  8. A   

Práca od 30.3. - 17.4. 2020 (pretože za tie 3 týždne nám vychádzajú 2 hodiny) 

Vašou úlohou bude: 

1. Upiecť s mamkou, alebo babkou zákusok, koláčik...na Veľkú noc. 

2. Podľa receptu rozpísať ingrediencie na zákusok. 

3. Vypracovať cenu zákusku, podľa cien v obchode. (viem, že nemáme chodiť do 

obchodov, ale myslím si, že vám radi poradí mamka, babka alebo internet. 

 

Prajem Vám a Vašim drahým krásne veľkonočné sviatky. 



Hudobná výchova (týždeň 30.3. – 3.4.2020)  8. A 

Referát na jednu z tém (práca pokračuje z minulého týždňa): 

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

 

Výtvarná výchova (týždeň 30.3. – 3.4.2020) 8. A 

Téma - pointizmus aplikovaný na vážke 

Formát - A4 výkres, môže byť aj kancelársky papier 

Technika -  bodkovanie ceruzka HB,B2 (môže byť tenká čierna 

fixka) 

Postup - Veľmi jemne si na výkres načrtnúť  vážku podľa 

predlohy.  Dodržte proporcie vážky (rozmery). Ten obrys 

nesmie byť vidieť. Plochu vážky je potrebné vybodkovať. Je 

nutné nakresliť krídla vážky celé.  

Máte podklad, tak len dobre otvorte oči, pozerajte a kreslite. 

Prácu máte na tri týždne - 30.3. - 17.4. 2020 

Krásne Veľkonočné sviatky, všetkým. 

 

 

Telesná a športová výchova (týždeň 30.3. – 3.4.2020) 

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 

http://www.zstribecskato.sk/

