
Anglický jazyk (4.5. – 7.5.2020) 8. A  

Ahojte, posielam výsledky z minulého týždňa: 

cv. 1: 1. have created, 2. hasn't used, 3. haven't emailed, 4. have played, 5. hasn't visited, 6. have 

downloaded, 7. has changed 

cv. 2: 1. I haven't changed my email address. 2. Paul has never posted a message. 3. We have used a 

search engine for the answers. 4. Jo and Tom have created a personal website. 5. Jeff hasn't logged 

onto a chat room. 6. I haven't used a webcam recently. 7. Fiona has never shared her music files. 

cv. 3: 1 bought irregular, 2 thought irregular, 3 shared regular, 4 talked regular, 5 spoken irregular, 6 

slept irregular, 7 downloaded regular 

cv. 4: 2 You have spent f, 3 She hasn't logged a, 4 We have had d, 5 I have checked c, 6 He has bought 

g, 7 I haven't created b 

cv. 5: 1 Has he emailed Sophie?, 2 Has she bought the CD?, 3 Have they drunk all the milk? 

 

Posielam 3 nové úlohy na precvičenie slovnej zásoby a gramatiky. Úlohy si vypracujte do zošitov. Vaše 

odpovede (stačí fotografia vypracovaných cvičení v zošite) mi posielajte na mrizova.s1@gmail.com, 

alebo aj inou formou (napr. Messenger), ktorá Vám bude vyhovovať. V prípade akýchkoľvek otázok 

ma neváhajte kontaktovať. Veľa zdaru pri vypracovávaní cvičení Vám praje p.uč. Mrižová. 

 

1 Write about how you communicate with friends and family. (Napíšte ako komunikujete s 
priateľmi a s rodinou.) 

� What do you use the internet for? How many hours do you spend online a week? 

� How do you normally talk to friends? Do you prefer talking face to face or on the phone? 

� Have you got any family who live in a different place? How do you communicate with them? 

How often do you talk to them? 

 

2 Complete the dialogue with the phrases. (Doplňte frázy do dialógu.) 
 

Frázy: 

worry. It won't happen again. 

I didn't mean 

I'm afraid 

I'm really sorry. 

mailto:mrizova.s1@gmail.com


What's the matter? 

 

A Hi, [name]. You look terrible.  

(1) __________________________ 

B (2) __________________________ I’ve lost the book which you lent me.  

(3) __________________________ 

A Oh, never mind. I can buy another one. 

B I left it on the bus. 

A Really, it isn’t important. 

B I can’t believe I’ve lost it.  

(4) ________________________ to. 

A Really, it’s OK, [name]. Do you want to borrow another book? 

B Oh thanks. Don’t (5) ________________________ 

  

3 Imagine you lost your friend’s homework. Write the dialogue. (Predstavte si, že ste stratili 
kamarátovu domácu úlohu. Napíšte dialóg. Ako pomôcku použite dialóg v cvičení č. 2.) 

A Say B looks terrible and ask what the matter is. 

B Say you’ve lost A’s homework and apologize. 

A Say it doesn’t matter. 

B Explain what happened and apologize again. 

A Say it doesn’t matter. 

B Promise it won’t happen again. 

 

Nemecký jazyk (4.5. – 7.5.2020) 8. A   

Predložky D a A. Pracovný zošit – vypracovať cvičenia 76/11, 77/13.  

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 (4.5. – 7.5.2020) 8. A 

Tento týždeň si oddýchnete od ALF-a a budete vypracovávať len pracovné listy do zošitov z literatúry 

a slovenského jazyka. V prípade, že niečo nebudete vedieť, kontaktujte ma ako bežne cez Messenger. 

Nie je nutné, aby ste mi fotili vypracované úlohy v zošitoch. Tieto úlohy skontrolujeme až v škole. 

Pracovný list 1: Denníky Georgie Nicolsonovej  

(Ukážku by ste mali mať z učebnice Literárna výchova 8, s. 83 už prečítanú) 

Úlohy pracovného listu rieš do zošita z literatúry. 

Louis Rennison  (angl. spisovateľka, *1951):  Denníky Georgie Nicolsonovej  

 

Keď máte štrnásť, na párty sa treba dôkladne pripraviť. A čo keď máte navyše trápenie s vyrážkami, 

pocikanou sestrou, strateným kocúrom Angusom a priateľkou, ktorá sa nazdáva, že učiť sa chodíme 

iba do školy? Omyl! V škole vás nenaučia, ako vyzerať úžasne aj s vytrhaným obočím, ale vykonať 

všetko, len aby ste chodili s tým božským idolom Robbiem, ako sa dať radšej adoptovať, pretože 

rodičia sú trápni a podobne. Verte, hrdinka knižky Georgia vám rada porozpráva, ako sa učila umeniu 

žiť. Stačí si knihu požičať a jedným dychom prečítať. 

Práca s textom 

1. Kto je hrdinkou príbehu? 

2. Aké sú najväčšie problémy hlavnej hrdinky? (minimálne 4) 

3. Charakterizuj  hrdinku (čo prežíva, v akom je citovom rozpoložení, vzťah ku kamarátke a k 

otcovi, pohľad na udalosti,...)    

4. Opíš, ako bola vyrobená maska  – plnená oliva.  

5. Prečo mala Jas na krku a na drieku dosť hlboké ryhy?  

6. Aké problémy mala Georgia s maskou?  

a) doma  

b) zážitok s kocúrom 

c) cesta na párty 

d) na párty  

7. Vymenuj vedľajšie postavy.  

8. Porovnaj problémy a postoje Adriana Molla a Georgie Nicolsonovej. 

Žáner: Druh: 

Forma: Hlavná postava: 

Téma: 

Idea: 

Druh rozprávania: 

Slang: 

 



Pracovný list 2: Vetné členy 

Úlohy pracovného listu rieš do zošita zo slovenského jazyka. 

1. Babička hovorí so mnou pošepky.  
a) Vo vete urč vetné členy. 
b) Vetu graficky znázorni. 
c) Koľko skladov je vo vete? 

 
2. Malý pretekár bum na zem. Zvukomalebné citoslovce nahrádza ___________________. 
 
3. Pomenuj podčiarknuté vetné členy: 

Zdravý chorého nepoľutuje.  
Rybári dlho vysedávajú na brehu rieky.  
Jožo bol sirota z mesta.  
Nikdy nechytaj cudzie psy.  

 
4. Vypíš z vety prísudok. Pravopis je vzácne dedičstvo, ktoré sme zdedili po predkoch.  
 
5. Graficky znázorni vetu: Pod košatou borovicou sa vyhrieva rys. 
 
6. Z viet vypíš sklady: prisudzovací sklad, určovací sklad, priraďovací sklad. 

Statočnosť a česť v nijakom obchode nekúpiš.    
O chvíľu koncertoval celý les.    
Priateľstvo je cenná a nenahraditeľná hodnota.    
 

7. Vytvor vetu, ktorá bude zodpovedať danej schéme: zhodný prívlastok, vyjadrený podmet, 
slovesný prísudok, priamy predmet, príslovkové určenie. 
 
8. Nezhodný prívlastok sa nachádza vo vete (podčiarkni ho): 

a) Turisti z Anglicka sa začali oboznamovať s našou históriou. 
b) Na prijímacie skúšky sa pripravuj svedomito. 
c) Na Vianoce som dostala knihy, oblečenie a voňavku. 
d) Nespratníkov bolo v triede naozaj veľa. 

 
9. V ktorej možnosti sa nachádza veta jednočlenná slovesná: 

a) Dobrý deň! 
b) Fuj!   
c) Je pokosené. 
d) Tráva je pokosená. 
 

10. V ktorej možnosti je nepriamy predmet? 
a) Spoza kríka videl obrysy hôr.     
b) Neverí nepriateľovi. 
c) Chce vyliečiť pacienta.   
d) Otec vyhrešil syna. 

 



Matematika (4.5. – 7.5.2020)  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, ...). 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 zašlite aspoň 1 foto Vašej práce (zošit z Mat) z každého týždňa, 

domáca úloha je zo zbierky. Kto ešte neposlal domácu úlohu, nech tak urobí čo najskôr.  MÔŽETE MA 

KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak potrebujete s niečím pomôcť. 

ZOOM(vysvetľovanie a spätná väzba): streda 6.5.2020 o 13:00 (následne dohoda cez email), 

konzultačná hodina pre žiakov – ich otázky na príklady: pondelok 9.30hod. (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 

 

Domáca úloha – samoštúdium: 

zbierka pre 8.ročník    Strana: 56 

(celá) , 57/25,26,27 

Možnosť riešiť príklady navyše 

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


Fyzika (4.5. – 7.5.2020)    8. A – Zobrazovanie 

predmetu  rozptylkou 

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-a0d97f52-58b4-4f20-9a5e-

c68f31f65e3c?userResourceContext=false 

 

 

Predmet je v ľubovoľnej vzdialenosti pred rozptylkou. 

Obraz je: Neskutočný, priamy a zmenšený. 

 

 

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


Chémia (4.5. – 7.5.2020)   8. A  

Úloha 1: PL - Hydroxidy   

A)vytvor vzorce hydroxidov 

(pri niektorých prvkoch si pomôž tabuľkou) 

Hydroxid železitý   

Hydroxid  kremitý    

Hydroxid cínový    

Hydroxid zlatistý 

Hydroxid horečnatý 

Hydroxid fosforitý 

Hydroxid strieborný 

Hydroxid mangánový 

Hydroxid berýlnatý 

Hydroxid vanadičný 

Hydroxid ciničitý 

Hydroxid zlatný 

Hydroxid cézny 

Úloha 2: Poslať mi vypracovaný pracovný list, prezentáciu o prvku do 7.5 na mail: jkacinova@azet.sk 

ONLINE HODINY             5.5.      8.A 14:00 

 

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. 

 

mailto:jkacinova@azet.sk
mailto:henrieta.knobloch@gmail.com


Geografia (4.5. – 7.5.2020) 8. A  

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

(bez hesla)  -    Trenčiansky kraj 

Spravte si skrátené poznámky z Banskobystrického  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, Trenčianský a Žilinský kraj prosím, 

pošlite mi to. Ďakujem. 

      

Pracovný list – Banskobystrický kraj 

1.S ktorým štátom susedí BB kraj na juhu? 

 

2.Napíšte 3 sopečné pohoria s ich vrchmi a nadmorskými výškami, ktoré sa rozprestierajú v BB kraji. 

 

3.Na aké kotliny sa delí Juhoslovenská kotlina? 

 

4.Doplňte  rieku, ktorá tečie cez uvedené mestá. 

A. Zvolen 

B. Tornaľa 

C. Poltár 

D. Brezno 

E. Rimavská Sobota 

F. Sliač 

 

5. Doplňte  kúpele, ktoré ležia: 

A. vo Zvolenskej kotline 

B. v Štiavnických vrchoch 

C. v Juhoslovenskej kotline 

D. Horehronskom podolí 

 



6. Napíšte  po jednom príklade: 

A. zámok 

B. folklórny festival 

C. horské sedlo 

D. lyžiarske stredisko 

E. poľovnícke múzeum 

F. národný park 

G. jaskyňa 

 

     7. Vytvorte  dvojice.              Banská Štiavnica  drevo 

                                                       Kremnica  lieky 

                                                       Žiar nad Hronom  striebro 

                                                      Slovenská Ľupča  zlato 

                                                      Zvolen   hliník 

8.Tajnička tvorená údajmi o Banskej Bystrici, ale riešenie nemá nič spoločné s týmto 

mestom. 

 

1. Pod ktorým vrchom leží Banská Bystrica? 

2. Na ktorom mieste sa nachádza BB v zozname najľudnatejších miest   

    na Slovensku? 

3. Ktoré letisko sa nachádza v jej blízkosti? 

4. Po kom je pomenovaná univerzita, ktorá sídli v tomto meste? 

5. Ako sa vola, alebo kde leží najznámejší atletický štadión v Banskej   

     Bystrici? 

6. Ako sa nazýva rieka, ktorá preteká mestom? 

 

 

               

               

               

               

               

               
 



Biológia (4.5. – 7.5.2020)  8. A    

Ekologické katastrofy 

- Sú to katastrofy, pri ktorých dochádza k narušeniu rovnováhy medzi zložkami životného 

prostredia 

-  Môže vzniknúť jednorazovým extrémnym zásahom ( ropné havárie) alebo dlhodobým 

zásahom ( únik škodlivín z fabrík do pôdy, vody..) 

 

 

Choroba Minamata 

- Je neurologické ochorenie spôsobené otravou ortuťou. 

- Prvýkrát sa objavila v Japonsku v roku 1956. 

- Prejavuje sa: triaškou končatín a kŕčmi, stratou periférneho videnia, poškodeniami sluchu, 

vadou reči, ochrnutím a väčšinou končí smrťou. 

 

Článok: https://cs.wikipedia.org/wiki/Choroba_Minamata 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Tg8SZsqmOkk 

 

Úloha:  Prosím prečítajte si uvedený článok. Do zošita napíšte  správu o zaujímavostiach, ktoré vás 

prekvapili, aké pocity článok vo vás vyvolal. 

 

Vypracovanie zadania prosím zaslať na mail. 

Prajem pekný týždeň! 

 

Dejepis (4.5. – 7.5.2020)  8. A    

 

- poznámky prepísať alebo vytlačiť a nalepiť do zošita 

- práca s učebnicou - str. 48 a 49 

4. Štúrovská generácia – 3. fáza slovenského národného hnutia 

• od 30. rokov 19. storočia – ohnisko Slovenského národného hnutia – Evanjelické lýceum 

v Bratislave.  

• Mladí študenti študovali dejiny a jazyky. Podporovali literárnu tvorbu v materinskom jazyku, 

nadväzovali spoluprácu so Slovanmi.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Choroba_Minamata
https://www.youtube.com/watch?v=Tg8SZsqmOkk


• Vynikal Ľudovít Štúr (* 1815 v Uhrovci - † 1856 v Modre) 

o  jeho stúpenci sa nazývali ŠTÚROVCI 

o  bol výborný študent, neskôr i učiteľ 

• V tomto období v Uhorsku zosilnela maďarizácia - na čele Lajos Kossuth – princíp „jedna reč -  

jeden národ.  

• Maďarská vrchnosť nedovolila Štúrovi prednášať na lýceu → protest žiakov → na jar 1844 

odchod z Bratislavy do Levoče → sprevádzalo ich spievanie piesne Nad Tatrou sa blýska – autor 

Janko Matuška.  

• r. 1843 – Ľ. Štúr, J.M. Hurban a M.M.Hodža sa dohodli na fare v Hlbokom o vytvorení nového 

spisovného jazyka na základe stredoslovenského nárečia. 

 

Štúr 

• v roku 1845 vydal dielo, ktorým vysvetľuje potrebu nového jazyka – Nárečie slovenské alebo 

potreba písania v tomto nárečí.  

• Náuka reči slovenskej – gramatické pravidlá slovenčiny 

• 1844 – štúrovci založili spolok Tatrín – podpora vzdelanosti a šírenie novej slovenčiny. 

• 1845 Slovenské národné noviny – vychádzali 2x v týždni, mali literárnu prílohu Orol Tatranský.  

• 1847 – poslanec do Uhorského snemu 

 

Štúrovci podporovali vzdelanosť – zakladanie nedeľných škôl, kultúrnych a hospodárskych spolkov.  

Bernolákovci súhlasili s používaním štúrovskej slovenčiny, Slováci používali 3 jazyky.  

1851-1852 – reforma slovenského jazyka – Martin Hattala 

 fonetický pravopis → etymologický princíp (písanie Y) 

Možnosť pozrieť si seriál Štúrovci – 1. a 2. časť: 

https://www.youtube.com/watch?v=EgSUSKRWp5U 

https://www.youtube.com/watch?v=X0hZ33O2L3E 

 

Náboženská výchova (4.5. – 7.5.2020) 

8. A  Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=EgSUSKRWp5U
https://www.youtube.com/watch?v=X0hZ33O2L3E


Občianska náuka (4.5. – 7.5.2020) 

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 (4.5. – 7.5.2020)  8. A  

Podnikanie – prezentácia ALF. 

 

Hudobná výchova (4.5. – 7.5.2020)  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 ☺ 

mailto:dominikajamborova11@gmail.com


Telesná a športová výchova (4.5. – 7.5.2020) 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 (4.5. – 7.5.2020)  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) 

 

Výtvarná výchova (4.5. – 7.5.2020) 8. A 

Milí ôsmaci, počas nasledujúcich dvoch týždňov budete tvoriť vrstevnice. Podobne, ako sú vrstevnice 

zobrazované na zemepisných mapách, len v priestore. 

Pomôcky: farebné výkresy(ak nemáte, nafarbite si biely výkres podľa vašej potreby),nožnice, lepidlo 

a kartón rozmerov približne 10x10cm. 

V prvom rade si navrhnite tvar vašej vrstevnice, zbytočne nekomplikujte tvar. Môže to byť tvar 

kvietka, slzičky, kvapky, lista, oválu.....Tvar si nakreslite na farebný výkres a vystrihnite. Každá ďalšia 

vrstva bude mať ten istý tvar, ale rozmerovo bude o niečo menší (približne o 4-6mm). Je potrebné 

zladiť farby vrstiev. Medzi jednotlivé vrstvy vlepte malý kúsok tenkého kartóna, aby sme dosiahli 

lepšiu priestorovosť. 

Pridala som vám ukážku, ako môžete vytvoriť svoju 
vrstevnicu. 
Príjemné tvorenie. 
Všetky vaše práce, aj tie, ktoré ste doteraz robili mi 

pošlite na môj mail – dana.kopencova@centrum.sk. 

Ďakujem. 

Práca na dva týždne. 
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