
Anglický jazyk (6.4. – 17.4.2020) 8. A  

Výsledky z týždňa 30.3.2020 – 5.4.2020 

1.  

a) since 

b) since 

c) for 

d) since 

e) since 

 

2.  

           gone 

           been 

           gone 

           been 

 

Nové od 6. 4.2020 do 17. 4. 2020: 

Na samoštúdium ANJ gramatiky, slovej zásoby, čítania a počúvania môžete použiť uvedené 

internetové stránky. Vyberte si cvičenia, ktoré vám vyhovujú a taktiež môžete použiť 

program ALF, kde nájdete cvičenia na opakovanie učiva. V prípade potreby píšte na 

mrizova.s1@gmail.com. 

 

https://www.ego4u.com/ - na stránke nájdete gramatické cvičenia a testy aj so správnymi 

opoveďami a vyhodnoteniami testov a cvičení  

https://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11403&Ite

mid=310 – na stránke si môžete precvičiť čítanie podľa jednotlivých úrovní od 

začiatočníkov (elementary) po pokročilých (advanced) a vypracovnávať úlohy k textom (Sú 

tam aj správne odpovede.). 

 

 

mailto:mrizova.s1@gmail.com
https://www.ego4u.com/
https://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11403&Itemid=310
https://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11403&Itemid=310


https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening – na stránke sú cvičenia na rozvoj počúvania 

podľa jednotlivých úrovní od začiatočníkov (beginner A1) po pokročilých (advanced C1)  

 

Slovenský jazyk a literatúra (6.4. – 17.4.2020) 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: Umelecké jazykové prostriedky 

Test 2: Lexikológia 

 

Literárna výchova – prečítať ďalšiu ukážku  + VoK, VnK +  obsah v osnove (min. 7 bodov) 

1. Anna zo zeleného domu 

 

Matematika (6.4. – 17.4.2020)  8. A – Hranoly 

Komunikácia s rodičmi a žiakmi bude realizovaná aj cez 

https://zstribecskato.edupage.org/. 

ALF   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. 

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

obdĺžnika, ....)  

Zbierka pre 8.ročník     

Strany: 51/18 až 25;  52/celá strana  Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening
mailto:ixo4all@gmail.com


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 

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). 

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 

 

 

Nemecký jazyk (6.4. – 17.4.2020) 8. A   

Dokončiť a pripraviť na predchádzajúce úlohy na odovzdanie a kontrolu.  

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

 



Informatika (6.4. – 17.4.2020) 

8. A - Programovacie jazyky 

1. PYTHON  

Jazyk Python patrí medzi jeden momentálne z najpoužívanejších jazykov vôbec. Vznikol v roku 1991 a 
vytvoril ho Guido van Rossum. Ak sa mu budete venovať, budete môcť „kódiť“ rôzne aplikácie nie len 
na PC s Windows, či Linuxom, ale aj napríklad na minipočítač Raspberry Pi a vďaka nemu si 
naprogramovať všakovaké rôzne veci - od semafora, až po detektor pohybu. Jazyk Python je 
veľmi jednoduchý na pochopenie, odpustí vám mnoho chýb a naviac je na internete mnoho 
tutoriálov, kde sa ho môžete zadarmo naučiť. Pokiaľ máte záujem tento jazyk ovládať, určite zamierte 
na web Codecademy, kde sa pomocou interaktívneho kurzu naučíte potrebné základy. 

 

Fyzika (6.4. – 17.4.2020) 

8. A – Zobrazovanie guľovými zrkadlami 

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

→ meno žiaka (bez hesla) 

POZRITE:  https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-fffbbdfa-7604-4b9d-ad93-

b3919b4e4645?userResourceContext=false 

DGZ -duté guľové zrkadlo; vzor je číslica 1 

1. Vzdialenosť predmetu od vrcholu DGZ je väčšia ako polomer krivosti zrkadla 

Obraz je :  Skutočný   Prevrátený  Zmenšený 

 

2. Predmet je umiestnený medzi stredom krivosti a ohniskom DGZ 

Obraz je : Skutočný  Prevrátený  Zväčšený 

https://www.codecademy.com/learn/python
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-fffbbdfa-7604-4b9d-ad93-b3919b4e4645?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-fffbbdfa-7604-4b9d-ad93-b3919b4e4645?userResourceContext=false


 

(Čo ak dáme predmet do vzdialenosti 

zodpovedajúcej polomeru krivosti 

zrkadla? 

Obraz sa vytvorí v rovnakej vzdialenosti 

od zrkadla ako vzor. Obraz je skutočný, 

rovnako veľký a prevrátený. )  

 

 

3. Vzdialenosť predmetu od vrcholu DGZ je menšia ako ohnisková vzdialenosť 

Obraz je : Neskutočný  Priamy  Zväčšený 

 

Zobrazovanie vypuklým zrkadlom (Predmet je v ľubovoľnej vzdialenosti pred VGZ) 

Obraz je :  Neskutočný  Priamy  Zmenšený 

 



Chémia (6.4. – 17.4.2020) 

8. A Hydroxidy 

ÚLOHA 1 Poznámky do zošita 

Hydroxidy 

▪ Hydroxidy sú trojprvkové zlúčeniny  vodíka, kyslíka a hydroxidového (kovového) prvku   

▪ Obsahujú hydroxidovú skupinu OH 

Hydroxid sodný NaOH, Hydroxid draselný KOH 

Vlastnosti: 

• patria medzi najsilnejšie zásady  

• sú hygroskopické, biele pevné látky  

• leptajú pokožku 

• predávajú sa ako šupinky alebo granulky  

  Použitie: 

• pri výrobe celulózy a papiera, mydiel, textilu, pri čistení odpadov 

Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 

- používa sa v stavebníctve- jeho zmiešaním s pieskom a vodou  sa získava vápenná malta 

- - v poľnohospodárstve – vápenie kyslých pôd 

- v potravinárstve- na výrobu cukru, a sódy 

PRVÁ POMOC 

Postihnuté miesto treba najprv poriadne opláchnuť studenou vodu. Po opláchnutí treba na 

poleptanú pokožku naniesť zriedenú kyselinu octovú alebo kyselinu citrónovú 

 

ÚLOHA 2 Dokončiť všetky úlohy, ktoré ste ešte nestihli a zopakovať učivo 

Na precvičenie môžete si dobrovoľne vypracovať PL v Doplnkovom štúdiu CHÉMIA - OXIDY 

          

ONLINE HODINA – STREDA 8.4.2020 (hodina je dobrovoľná) 

8.A – 12:00                               8.C – 11:00 

8.B – 14:00                                8.D-  15:00 



Biológia (6.4. – 17.4.2020) 

8. A  Smog 

Smog je chemické znečistenie atmosféry, ktoré je 

spôsobené ľudskou činnosťou. Jedná sa o jav, kedy  je atmosféra 

obohatená o zložky, ktoré v nej normálne nie sú a ktoré sú škodlivé 

pre zdravie. 

Druhy:  

1. Redukčný smog - je označenie pre zloženinu mestského 

a priemyslového dymu s hmlou, vyskytujúci sa v zimných mesiacoch. Je zložený prevažne 

z oxidu siričitého a niektorých ďalších látok, ktoré ľahko podliehajú oxidácií. 

 

2. Oxidačný smog  -  Býva označovaný tiež ako letný smog. Tento druh smogu má silné 

oxidačné, agresívne, dráždivé (na sliznicu, dýchacie cesty, oči atď.) a toxické účinky. Patrí 

k najzávažnejším problémom znečistenia ovzdušia v Európe. 

Negatívne vplyvy smogu na človeka a na prírodu: 

 
-    vplyv na ľudské zdravie: problémy s dýchaním, pálenie očí, malátnosť nebo zníženie 

obranyschopnosti organizmu, ohrození sú hlavne starší ľudia, deti alebo astmatici a alergici. 

  

 - Vplyv na prírodu :  narušuje funkcie buniek,  poškodzovanie listnatých stromov a ihličnanov,  

zanášanie prieduchov, nedostatočná výmena dýchacích plynov 

 
 

Globálne otepľovanie 

- Globálne otepľovanie je proces všeobecného otepľovania 

zemskej atmosféry. 

- Rozlišujeme otepľovanie: prírodné a  zapríčinené človekom. 

Príčiny otepľovania: 

✓ skleníkové plyny: vodná para, oxid uhličitý, metán, oxid 

dusný, freóny a ozón 

✓ priemysel, odlesňovanie, poľnohospodárstvo - vypúšťajú do atmosféry zvýšené množstvá 

rôznych plynov, najmä Co2. 

✓ Podstatou otepľovania je narušenie prírodnej rovnováhy.  

✓ Tým, že človek ťaží a spaľuje palivá, spôsobuje únik uhlíka vo forme CO2  do atmosféry a 

narušuje rovnovážnu koncentráciu plynov v nej.  



Geografia (6.4. – 17.4.2020) 8. A  

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Doplň pomocou internetu, atlasu 

pošli na mail: eva.makova@gmail.com 

 

Topoľčiansky okres 

leží v ............................. kraji. Na mapke sú znázornené okresy, s 

ktorými susedí topoľčiansky okres. Napíš do akého kraja patria 

tieto okresy.................................................................................. 

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

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

Najvyššie pohorie je .........................   s najvyšším vrchom........................ Druhé najvyššie 

pohorie je ................s najvyšším vrchom Veľký Tribeč /s nadmorskou výškou............./.  

Pohorie Tribeč zaraďujeme medzi sopečné/ jadrové pohoria. 

Najväčšou riekou okresu je rieka ..................... s prítokmi/4/..................., .................., 

...................., ......................., 

Vodné nádrže ......................., ......................., ........................., 

Hrady ......................, ......................., 

Prírodné rezervácie: ....................................., ........................................, 

V okolí Topoľčian sa pestuje................., ......................., ......................,  ................................. 

Topoľčany ležia na ........................brehu rieky........................  Prvá písomná zmienka o osade 

Topoltschan pochádza z roku 1173. Názov Topoltchan znamená .............................................. 

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

Topoľčany majú ....................obyvateľov. Najväčšie závody sú/5/............................................ 

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

Najznámejšia prezývka Topoľčancov  .........................., vysvetli prečo...................................... 

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

mailto:eva.makova@gmail.com


Dejepis (6.4. – 17.4.2020) 

8. A   SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE 

Vyber si jednu z nasledujúcich úloh: 

- napísať o veľkonočných tradíciách vo vašej rodine, porovnanie súčasnosti s minulosťou 

(referát, rozprávanie ...), 

- utvoriť zaujímavú prezentáciu o veľkonočných tradíciách na Slovensku (porovnať regióny), 

- utvoriť prezentáciu o veľkonočných tradíciách v iných krajinách;  

Prezentácie alebo texty mi pošlite na mailovú adresu olveckasilvia@gmail.com 

 

Náboženská výchova (6.4. – 17.4.2020) 

8. A  Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 

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

Krížová cesta, Slávenie veľkonočného trojdnia v kruhu rodiny. 

 

Občianska náuka (6.4. – 17.4.2020) 

8. A  Diskriminácia 

Diskriminácia je také konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom (skupinou 

ľudí, organizáciou) inak než s iným človekom (skupinou ľudí, organizáciou) na základe jeho odlišnosti 

napr. rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, veku, pohlavia a pod. 

Diskriminácia ľudí môže mať množstvo najrozmanitejších dôvodov, ako napr.: 

• rasový alebo etnický pôvod, národnosť, štátne občianstvo 

• jazyk 

• rodinný stav, povinnosť k rodine 

• vierovyznanie 

• sociálny pôvod, majetok 

• vek – väčšinou sa vyskytuje v pracovnoprávnych vzťahoch 

• rod / pohlavie, tzv. rodová diskriminácia, napr. nižšie platy mužov/žien na tých istých 
pracovných pozíciách ako ženy/muži 

• politická príslušnosť, členstvo v politických či odborových organizáciách 

• zdravotné postihnutie a pod. 

 



Z nasledujúcich výrokov posúďte a odpovedzte, či ide o diskrimináciu. Ak výrok bude predstavovať 

diskrimináciu, uveďte o akú diskrimináciu ide. 

• Žena na rovnakej pozícii ako muž zarába menej. 

• Na pozíciu riaditeľa bol vypísaný konkurz. Podmienkou na prihlásenie je znalosť anglického 

jazyka. 

• V novinách uverejnili inzerát: ,, Prosperujúca firma prijme atraktívnu asistentku riaditeľa, bez 

záväzkov do 30 rokov.  

• Pani Mária  pracovala v podniku s nepretržitou prevádzkou. Po nástupe z materskej 

dovolenky ju zamestnávateľ prepustil. 

• V reštaurácií personál odmietol obslúžiť arabského študenta. 

• Modelingová agentúra prijíma len mladé a štíhle dievčatá.  

 

Technika (6.4. – 17.4.2020)  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 (6.4. – 17.4.2020)  8. A 

Interview s mojou obľúbenou speváčkou/spevákom/ skupinou. Predstavte si, že ste novinári veľmi 

obľúbeného časopisu pre mladých a Vašou úlohou je vytvoriť rozhovor s obľúbenou celebritou- 

spevákom, speváčkou alebo skupinou.  

Vytvorte 10 otázok, čo by ste sa chceli spýtať, čo by podľa Vás čitateľov zaujalo.  

Všetko, čo vytvoríte mi prosím pošlite na moju adresu: janka.chvojkova@azet.sk 

Držte sa a hlavne veľa zdravia Vám i Vaším rodinám. 

S pozdravom Vaša pani učiteľka Janka Chvojková. 

 

mailto:janka.chvojkova@azet.sk


Výtvarná výchova (6.4. – 17.4.2020) 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 (6.4. – 17.4.2020) 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 (6.4. – 17.4.2020)  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

