
Slovenský jazyk a literatúra 

8. ročník, 01.06. – 05. 06. 2020 

Milí ôsmaci. 

Ďakujem, že sa snažíte plniť si domáce úlohy , preposielať  mi ich  odfotené  mailom. Veľmi si cením 

vašu samostatnú prácu a dúfam, že vám toto pracovné nasadenie vydrží aj naďalej.  Ak máte nejaké 

nejasnosti, kontaktujte ma cez mail a napíšte mi doň vaše tel. číslo. 

S pozdravom 

Červeňanská 

t. č.: 0918751224 
e-mail: olveckasilvia@gmial.com 

 

Gramatika: 

 

Doplň správne y, ý, i, í a prepošlite mi to na e-mail: 

 

 

bazov_  sirup vtáč_  zob 

Katk_n  zošit veľa zrel_ch plodov 

ps_  štekot málo chutn_ch obedov 

vesel_  žiaci boli veľmi smutn_ 

sú už spokojnejš_ myšk_n  úkryt 

budúc_  týždeň o drah_ch  autách 

rýchl_  vlak šikovn_  chlapci  

vošiel prv_ št_r_    jablká 

so siedm_m_  papierm_ prišl_   st_ 

tret_  som nechcel skončiť odišiel až jedenást_ 

mám jedn_  náušnice poznám dvojak_  spôsob 

chodili s trom_  psami od  piat_ch  chlapcov 

sedel_ sme druh_ s posledn_m_ sa nebavím 

vyšiel von piat_ vedel to  ôsm_m_  spôsobmi 

naš_  drahí rodičia o vaš_ch  dielach 

t_to   hladn_  ps_ s moj_m malým dieťaťom 

mailto:olveckasilvia@gmial.com


stretli ak_chs_  neznám_ch ak_si človek 

t_  dobr_  ľudia s t_m ani nepočítam 

in_  to pokazili oslovili nás in_ pracovníci 

podal si m_ to už t_  si ale pomal_ 

deti zostali sam_ so svoj_mi  problémam_ 

 

LITERATÚRA 

Denník: 

Sue Towsendová : Tajný denník 13 a polročného Adriana Molla 

Úloha: Charakterizujte Adriana na základe jeho pravidelných záznamov o udalostiach, o jeho 

postojoch k ďalším ľuďom – charakteristiku napíšte vo vetách , použite najmenej 50 

plnovýznamových slov – poprosím prefotiť a poslať mailom 

 

Dejepis 

8. ročník, 01.06. – 05. 06. 2020 

 

 

Téma: RAKÚSKO-UHORSKÉ VYROVNANIE A SLOVÁCI 

-učebnica- str. 62-65 

-úloha: vypracovať poznámky do zošita, odfotiť a preposlať mailom 

-indície: 

1867 - rozdelenie habsburskej monarchie na 2 rovnocenné štáty s 1 panovníkom: vznik 

Rakúsko-Uhorska 

1874 – 1875 – zatvorenie 3 slovenských gymnázií 

1875 – zrušenie Matice slovenskej 

/ nezabudnúť na tabuľku na str. 62 – Čo bolo spoločné... + Slovníček na str. 65/ 

 

 



Biológia 

Ropné katastrofy 

Milí žiaci, 

viete, že naša Zem až do dneška „prežila“ už mnoho ropných katastrof, ku ktorým došlo 

v dôsledku využívania ropy. Pred jej samotným spracovaním sa prepravuje tankermi, resp. 

cisternovými loďami. Takáto preprava prináša so sebou nemalé riziká, veď len za posledných 

20 rokov došlo takmer k 200 ropným haváriám, ktoré boli sprevádzané masovým únikom ropy 

do vodných ekosystémov. Preto je dôležité, aby ste sa o samotnej rope a ropných katastrofách 

dozvedeli viac prostredníctvom hodín biológie. 

Ropa – je horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov a zlúčenín. Je dôležitou nerastnou 

surovinou a významnou ekonomickou komoditou. Hodnota ropy stúpa po chemickej úprave, 

kedy sa z nej vyrábajú kvapalné palivá, rozpúšťadlá a mazadlá.  Vznikla rozkladom zvyškov 

uhynutých živočíchov a rastlín. Nachádza sa vo vrchných vrstvách zemskej kôry, kde je 

väčšinou viazaná na usadené horniny. 

Ropná škvrna - vzniká v dôsledku úniku tekutej ropy, či iného ropného produktu do okolitého 

prostredia v dôsledku ľudskej činnosti. Ide o druh znečistenia. Pri úniku ropných látok často 

trvá mesiace až roky, než sa prostredie opätovne vyčistí do pôvodného stavu pred únikom. 

Ropné látky sú ľahšie než voda, plávajú na jej povrchu a vytvárajú tak mikrofilm, ktorý je 

nebezpečný pre život a to ako z dôvodov nepriepustnosti kyslíku, tak napríklad z 

obalenia živočíchov ropou.  

Zaujímavosti: 

- Horiaca nafta je podľa expertov pre svetové životné prostredie nebezpečnejšia ako 

použitie zbraní hromadného ničenia. 

- Pri explózii  na ťažobnej plošine Deepwater Horizon spoločnosti BP v Mexickom zálive  

vytieklo do mora 780 miliónov litrov ropy. 

- Havária tankera Exxon Valdez pri aljašskom pobreží a do oceánu v dôsledku toho 

uniklo cez 40 miliónov litrov ropy. Táto nehoda mala na svedomí životy až 250 000 

morských vtákov, 2 800 morských vydier, 300 tuleňov, 22 kosatiek a miliardy ikier 

lososov.  

- Havária tankera Prestige, ktorý stroskotal v oblastí západného Španielska sa zaraďuje 

medzi nejväčšiu ekologickú katastrofu v Európe. Pri tejto katastrofe zomrelo takmer 

250 000 vtákov. 

 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0&list=PLJ4fp4-Xe5G-

B4lU2MmOSXK995HEESDVK&index=31 

https://www.youtube.com/watch?v=V6qMrYr7kxk 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Palivo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rozp%C3%BA%C5%A1%C5%A5adlo
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mazadlo&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8D%C3%ADchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rastliny
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A1_k%C3%B4ra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Usaden%C3%A1_hornina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ropa
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek_(Homo)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Distenie_%C5%BEivotn%C3%A9ho_prostredia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Voda
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrofilm&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8D%C3%ADchy
https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0&list=PLJ4fp4-Xe5G-B4lU2MmOSXK995HEESDVK&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0&list=PLJ4fp4-Xe5G-B4lU2MmOSXK995HEESDVK&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=V6qMrYr7kxk


Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

Týždeň od 1.6. do 5.6.2020 

 

Ahojte decká, 

Ďakuje za vypracovanie testov v programe ALF. Kto si to ešte nestihol spraviť tak 

to prosím urobte čo najskôr. 

Program ALF (cez stránku školy) 

 

Názov č. 1: Slov.zásoba - Ochrana živ.prostredia 

Názov č. 2: Project 4, unit 5 

 

Domáca úloha č. 1: How green I am?! 

Pred dvoma týždňami som vám za domácu úlohu dala z učebnice s. 61, cvičenie 

7. Odpovede na otázky mi pošlite na email vo forme krátkeho písomného 

prejavu. Čiže z otázok v cvičení vypracujete odpovede a vytvoríte súvislý text na 

stranu formátu A5. 

 

Domáca úloha č. 2: Vypracujete krátky písomný prejav na tému:  

„International Children´s Day“ 

Vypracujte 10 viet k tejto téme. Môžete tvoriť vlastné myšlienky, alebo si vety 
doplň podľa nasledovných bodov (tvor pestré vety, v rôznych časoch, pripoj 
zaujímavé fakty z internetu): 

- What is the „International Children´s Day“ about? 
- How do we celebrate it? (How do you celebrate it?) 
- What activities / atractions  / competitions are typical for this day? 
- What are your memories of this day from your childhood? (describe 

the most exciting experience) 



- Are there any advantages for children in Slovakia on this day? (free 
entrance to some attractions like ZOOs ...) 

- What would you change about this day? How could children celebrate 
it? What else could be done for them? 

 

Písomné prejavy mi posielajte na email do konca tohto týždňa. Do predmetu 

emailu napíšte, čo mi posielate, meno a triedu. ĎAKUJEM. 

 

Ak niečo nebudete vedieť, alebo niečo budete potrebovať, neváhajte ma 

kontaktovať!  

Online hodina – streda 3.6. o 10:30  

 

Ruský jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

Týždeň od 1.6. do 5.6.2020 

 

LEKCIA 19 - На экскурсии в Мoскве (Na exkurzii v Moskve) 

 
Ahojte!  
 
Ďakujem všetkým, ktorí mi poslali vypracovanie pracovného listu - На экскурсии 

в Мoскве aj  pracovný zošit s. 68. Kto tak ešte neurobil, tak vás žiadam o zaslanie 

čo najskôr. Vypracovanie a zaslanie úloh je podmienkou k vášmu koncoročnému 

hodnoteniu. 

DOMÁCA ÚLOHA: 

- opakovanie SZ – lekcia 19 

- test v programe ALF - На экскурсии в Мoскве 

Vypracovanie projektu o hlavnom meste Ruska – Moskve 

- použite ľubovoľnú techniku – výkres, plagát, power point... 



- zamerajte sa v ňom na pamiatky a zaujímavosti mesta, schému 

moskovského metra .... 

- použite obrázky - obrázky môžete nakresliť, vyhľadať, vytlačiť a nalepiť ....  

- názvy pamiatok píšte písanou azbukou 

- môžete využiť aj text z pracovného listu a k nemu priradiť obrázky  

 

Pamiatky:   Красная плoщадь, царь кoкoкoл,  царь пушка, храм Василия 

Блаженнoгo, Спасская башня, Кремлёвские куранты , стадиoн Лужники 

Москва -  столица России. Опа лежит на реке Мoскве. Сердцем столицы 

называют Красную  площадь. Туристам нравится сказочный Храм , Василия 

Блаженного . На  Спасской башне находятся Кремлёвские  куранты. Через 

Спасские ворота мы проходим в Кремль.  Царь  кoлoкoл самый большой не 

только в России, но во всем мире. Мы можем покупить сувениры в 

универмаге ГУМ .    

 

 

Интереснoе o Мoскoвскoм метрo   (Zaujímavosť o Moskovskom metre) 

Метрo началo рабoтать в 1935 гoду. Певая линия вела oт станции - 

Сoкoльники дo станции - Парк культуры. Всегo былo 13 станций. Сейчас в 

метрo бoльше чем 130 станний. Метрo рабoтает с 6 часoв утра дo 1 часу 

нoчи.  

Online hodina: 4.6. o 10:30 

 

Matematika (1.6. – 5.6.2020)  8. B – Kruh, kružnica  

ZOOM (vysvetľovanie a spätná väzba): utorok 2.6.2020 o 10:00, konzultačná hodina pre žiakov – ich 

otázky na príklady - dohoda cez email. Údaje po vyžiadaní na email.   



Teória: napísať, či nalepiť do zošita. 

Dĺžka kružnice 

(obvod kruhu) 

Obvod kruhu je dĺžka kružnice, 

ktorá ohraničuje kruh, 

označíme ho o.   

Označenie vo vzorcoch:  

π (pí) = 3,14 (po zaokrúhlení)     

r – polomer (kruhu/kružnice),  

d – priemer (kruhu/kružnice). 

 

o = 2 .π . r  

o = π . d 

Vypočítajte dĺžku kružnice, ak jej polomer je 7 cm.   Vypočítajte obvod kruhu, ak jeho priemer je 5cm. 

o = 2 .π . r o = π . d  (Môžeme vypočítať r (r = d:2) a použiť ho.) 

o = 2.3,14.7 o = 3,14 . 5 

o = 43,96cm o = 15,7cm 

 

 

Obsah kruhu 

S = π . r2 = π . r . r   𝐒 =  
𝛑.𝐝𝟐

𝟒
=

𝛑.𝐝.𝐝

𝟒
 =  π . d . d : 4  

Vypočítajte obsah kruhu, ak: a) jeho polomer je 6 cm; b) jeho priemer je 8 dm. 

a)                b)    r = d : 2 = 8:2=4dm 

S = π . r . r  S = π . d . d : 4  S = π . r . r 

S = 3,14 . 6 . 6      S = 3,14 . 8 . 8 : 4 S = 3,14 . 4 . 4 

S = 113,04 cm2      S = 50,24cm2  S = 50,24cm2 

 



Práca na hodnotenie: 

1. V škatuli je 7 čiernych šachových figúrok. Koľko figúrok bielej farby máme pridať do tejto škatule, 

aby pravdepodobnosť vytiahnutia čiernej figúrky bola 1 : 3? 

2. V žrebovacom zariadení sú štartovné čísla od 1 do 40. Aká je pravdepodobnosť, že si prvý žrebujúci 

pretekár v zjazdovom lyžovaní vyžrebuje štartovné číslo menšie ako 11? 

3. Aká je pravdepodobnosť náhodnej udalosti, že zo spoločnosti 8 mužov a 9 žien ako prvý odišiel 

muž? 

1. až 3. Výpočet, výsledok, odpoveď.   Poslať na: ixo4all@gmail.com,  do 4.6.2020 do 14.00. 

 

Ostatné príklady vypracujte do zošita, pokúste sa účinne si organizovať svoju prácu. MÔŽETE MA 

KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak potrebujete s niečím pomôcť.  Možnosť riešiť príklady navyše 

z učebnice Matematika pre 8.ročník ZŠ 2.časť, strany 107 až 114. 

Ruský jazyk  (týždeň 1.6.  2020 – 5.6. 2020) 

Trieda:  8.B,   

 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

___________________________________________________________________________ 

 
Ahojte!  

 

Ďakujem všetkým, ktorí mi poslali vypracovanie PL - На экскурсии в Мoскве aj  PZ RJ cv.1 

+ 2 na str. 68. Mnohí zabudli na koniec cvičenia 2 – končilo na str. 69. Pošlite mi cvičenie 2 

celé, prosím ( čiže aj s. 69 – hore).    

Adresa: sedmiriam6.a@gmail.com       

V uplynulom období  sme sa venovali pamiatkam Moskvy. Pozreli ste si videá, prečítali 

o pamiatkach. Urobili ste si pracovný list o Moskve.  

Tento týždeň vašou úlohou bude:  

- opakovať si SZ – lekcia 19 

- vypracovať projekt o hlavnom meste Ruska – Moskve 

- zamerajte sa v ňom na pamiatky a zaujímavosti mesta, schému moskovského metra .... 

- obrázky môžete nakresliť, vyhľadať, vytlačiť a nalepiť ....  

Úlohy – samoštúdium: zbierka pre 8.ročník Strana: 62/1,2  63/3 až 5, 8 až 13. 

Foto vypracovaných príkladov 62/1; 63/3,8 samoštúdium poslať na:  

ixo4all@gmail.com, do 4.6.2020 (štvrtok) do 14.00. 

 

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com


- názvy pamiatok píšte písanou azbukou 

- môžete využiť aj text z pracovného listu a k nemu doladiť obrázky  

- v programe ALF si urobte test -  На экскурсии в Мoскве 

 

Pamiatky:   Красная плoщадь, Царь кoкoкoл,  Царь пушка, Храм Василия Блаженнoгo,  

                   Спасская башня, Кремлёвские куранты , стадиoн Лужники 

 Москва 

Москва -  столица России. Опа лежит на реке Мoскве. Сердцем столицы называют 

Красную  площадь. Туристам нравится сказочный Храм , Василия Блаженного . На  

Спасской башне находятся Кремлёвские  куранты. Через Спасские ворота мы 

проходим в Кремль.  Царь  кoлoкoл самый большой не только в России, но во всем 

мире. Мы можем покупить сувениры в универмаге ГУМ .    

 

Интереснoе o Мoскoвскoм метрo   (Zaujímavosť o Moskovskom metre) 

Метрo началo рабoтать в 1935 гoду. Певая линия вела oт станции - Сoкoльники дo 

станции - Парк культуры. Всегo былo 13 станций. Сейчас в метрo бoльше чем 130 

станний. Метрo рабoтает с 6 часoв утра дo 1 часу нoчи.  

Projekt – Moskva mi pošlite na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com     

 

Pekný týždeň! 

 

 

Vyučovací predmet : Fyzika                                            Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  8.B                                                                           Úlohy na obdobie : 1.6 -5.6. 2020 

Milé deti – žiaci ôsmaci,   

 v nasledujúcich júnových týždňoch si budete opakovať ,precvičovať a upevňovať  tie vedomosti 

z fyziky,  ktoré  ste nadobudli  počas celého školského roku 2019/2020, a to prostredníctvom testov, 

ktoré budú pre vás uverejnené  na portáli ALF.  Pri riešení úloh môžete použiť poznámky zo zošita, 

učebnicu fyziky, internet . Testy môžete spustiť opakovane, aby ste si lepšie zapamätali správne 

riešenia úloh!  

Tento spôsob precvičovania učiva fyziky 8. ročníka je DOBROVOĽNÝ (nebudem 

riešenia úloh  hodnotiť!!!) Mal  by byť pre vás formou zábavy, ktorá vám prinesie 

úžitok a dobrý pocit z vykonanej práce !!!. 

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com


 Tento týždeň na portáli ALF je  pre žiakov  8.B, 8.C,8.D  sú uverejnené dva testy  na precvičenie  

a upevnenie  učiva pod  názvom:  „Mechanická práca“ a  „Sily pôsobiace na teleso 

v kvapaline. Tlak“. 

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

→  meno žiaka (bez hesla) 

!!! UPOZORNENIE !!!  

Niektorí z vás, ktorí si doposiaľ vzorne plnili povinnosti  počas pobytu doma (písali si 

poznámky do zošita, poslali mi: zdokumentované riešenia úloh, prezentáciu /projekt  („Slnko“ alebo 

„Optické prístroje“), fotografiu pokusu alebo pomôcky, si môžu vydýchnuť a tešiť sa na 

letné prázdniny !!! 

 

Ale sú aj takí, ktorí ma zatiaľ nepresvedčili o svojej usilovnosti a pracovitosti! 

Títo žiaci majú ešte stále možnosť ovplyvniť koncoročné hodnotenie ich práce v predmete fyzika. 

Môžu naďalej svoje riešenia úloh, vypracovanú prezentáciu /projekt alebo vyrobenú pomôcku /pokus 

zdokumentovať  a poslať  na môj email: zlatapavlovicova@gmail.com    

Vybrať si môžete akékoľvek úlohy z fyziky z predchádzajúcich období samoštúdia  

od 16.3.2020!!! 

P.S. Všetko najlepšie k Vášmu sviatku – Dňu detí !!! 

 

  Chémia 8. Ročník 

1.6.-5.6.2020 

Úloha 1: Napíšte si do zošita poznámky  Neutralizácia 

Neutralizácia:  je reakcia kyseliny so zásadou za vzniku vody a soli. Kyslé a zásadité roztoky 

spolu reagujú, pričom ióny H3O+a OH- vytvoria molekuly vody. 

Napr. Ak reaguje kyselina chlorovodíková s hydroxidom sodným vzniká chlorid sodný a voda: 

HCl   +   NaOH   →   NaCl   +   H2O  

kyselina       hydroxid             soľ            voda 

Využitie neutralizácie: 

 V laboratóriách na stanovenie presného množstva kyselín a zásad v látkach (napr.: 

v minerálnych vodách, pôde... 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com


 Výroba priemyselných látok (soli) 

 Zneškodňovanie kyselín a zásad v pôde, vode 

 

Úloha 2:   V programe Alf, máte zadané 2 testy ešte z minulého týždňa Chemické prvky 

a Hydroxidy a pH.  Vypracovanie testov je náhrada za 2 pracovné listy, ktoré niektorí z vás 

vôbec neposlali.   

Nezabudnite poposielať všetky úlohy, ktoré vám ešt 

 

Geografia  

Práca na dva týždne.  Vytvorte prezentáciu o Slovensku. Spropagujte Slovensko, tak ako najlepšie 

viete. Prezentácia má obsahovať aspoň 15 slajdov. Kto nemôže vytvoriť prezentáciu, môže to spraviť 

vo worde.  

Prezentácie mi pošlite na adresu  eva.makova@ gmail.com. 

Technická výchova 

Pochopiť význam ekonomiky, šetrenia. A ekológie šetrením  vodou, kúrení m a elektrickou energiou. Kde 

môžeme najviac a najčastejšie šetriť elektrickou. energiou v domácnosti. 

Antalová 

Anglický jazyk 

Samoštúdium 1.6.2020-5.6.2020 8.B Antalová Z. 

Milý žiaci , 

Tento týždeň sa zameriame na opakovanie už prebratých lekcií, gramatiky. 

Tento týždeň Vám zadávam projekt, ktorý bude súčasťou koncoročného 

hodnotenia.  

o  Projekt bude na tému : My favourite legendary hero or heroine/ Môj 

obľúbený historický hrdina  alebo hrdinka. Čítali ste si o Robin Hood 

a King Arthur. Porozmýšľajte kto je pre vás takýto hrdina, koho máte radi 

a prečo. Nájdite si o ňom nejaké informácie, zaujímavosti, prečo bol 

slávny prečo ste si vybrali práve jeho/ju. Ak sa k nemu spája legenda, tak 

mi opíšete legendu stručne. Samozrejme nakreslite k tomu nejaký 

obrázok, aby bol projekt ilustrovaný. Poprosím na veľký výkres, 

najkrajšie projekty vystavíme na nástenke.  



Poprosím samozrejme si budete hľadať na internete, ale vety nebudem 

rešpektovať skopírované, snažte sa pracovať sami s tou slovnou zásobou 

a časmi ktoré máte a viete používať. 

Máte na projekt 2 týždne, to je do 12.6.2020. Ďakujem . 

Prajem Vám krásny týždeň.  

S pozdravom  

                                           Antalová 

PS: opakovanie na ďalší týždeň máte na druhej strane . 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk – 8. ročník – opakovanie učiva 

 

1. Urč čas vo vetách: PJ – prítomný jednoduchý, PP – prítomný priebehový, MJ – 

minulý jednoduchý, MP – minulý priebehový, PRP – predprítomný, BJ – budúci 

jednoduchý: 

 

1  We´re watching the giraffes at the moment. 

2  Peter goes to school from Monday to Friday. 

3  Long, long ago there lived a famous king. 

4  Some people were shopping and some children were playing. 

5  Have you ever been to England? 

6  People won´t live on the Moon in the future. 

7  I didn´t expect to see you here. 

8  Does Mr Ross know Tara´s parents? 

9  You´re carrying some boxes. 

10  At about 10 o´clock, John was cycling to a lake near the town. 

11  My company will supply strawberries for the tournament. 

12  Haven´t you forgotten something? 

 



2. Pomenuj po anglicky, čo je na obrázkoch – rytier, štít, brnenie, meč, helma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1 2 3 4 5 

 

3. Prepíš tieto vety do trpného rodu: 

 

1 Smart Alec parked the van. 

2 Some criminals will steal the award. 

3 Doctor Wilson has won the award this year. 

4 Smart Alec pulled the professor´s beard. 

5 The police haven´t arrested the criminals. 

6 Millions of people saw the show. 

7 Doctor Wilson has taken the award to the bank. 

8 The bank will keep it in a safe. 

9 The police will protect the award next year. 

10 The police have released Smart Alec and Sweet Sue. 

 

4. Pomenuj po anglicky, čo je znázornené na obrázkoch – je to zlomené, je to 

boľavé, mám teplotu, je to opuchnuté, svrbí to: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 

 

5. Utvor dvojice – po anglicky a po slovensky: 

 

ankle čelo thumb rameno 



thigh holeň palm lakeť 

calf stehno neck dlaň 

shin členok elbow palec 

forehead lýtko shoulder krk 

 

6. V každej vete  usporiadaj slová v správnom poradí: 

 

1   I´m late sorry   2   me to wanted you see   3   a work look I´ve your had at   4   pretty 

they´re poor all   5   excuse that´s no   6   happy doesn´t Andy very look   7   even I it 

started haven´t 

 

7. Ku každej vete pridaj VŠAK ? 

 

1   Your birthday´s in June, ..... ?   2   We haven´t had an English test this week, ..... ?   3   

You went to a party last Saturday, ..... ?   4   Our teacher lives near you, ..... ?   5   You 

weren´t at school last Tuesday, ..... ?   6   You aren´t going out tonight, ..... ?   7   It will be 

sunny tomorrow, ..... ?   8   You can´t play the piano, ..... ? 

Nemecký jazyk 

pevňovanie slovnej zásoby. PZ 79/15. Ďakujem  

 

Občianska náuka  8. B 

 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: lubica. balaziova@centrum .sk  Ďakujem! L.B. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


