
Matematika (11.5. – 15.5.2020)  8. B – 

PRAVDEPODOBNOSŤ 

Na email ixo4all@gmail.com mi zašlite foto vypracovaných príkladov zo zbierky 57/28, 30; 58/38, 

42  - samoštúdium.   

Ostatné príklady vypracujte do zošita. MÔŽETE MA KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak potrebujete 

s niečím pomôcť. 

ZOOM(vysvetľovanie a spätná väzba): utorok 12.5.2020 o 11:00 (následne dohoda), konzultačná 

hodina pre žiakov – ich otázky na príklady - dohoda cez email. Údaje po vyžiadaní na email.        

 

Domáca úloha – samoštúdium: zbierka pre 8.ročník    Strana: 57/28 až 35     58/36 až 39, 42 až 44 

 

Možnosť riešiť príklady navyše z učebnice Matematika pre 8.ročník ZŠ 2.časť, strany 70 až 75. 

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)  

 

Vyučovací predmet : Fyzika                                            Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  8.B, 8.C,8.D                                                            Úlohy na obdobie : 11.5 -15.5.. 2020 

 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo pod názvom  „ Šošovky  “ je pre žiakov 8.B, 8.C,a 8.D   

uverejnená  na  portáli  ALF: 

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

              →  meno žiaka (bez hesla) 

              (Prezentácia obsahuje Informácie ale aj obrázky , ktoré si môžete prepísať a prekresliť  

             / prerysovať  do zošita.) 

2.   Doplniť učivo o šošovkách  aj so zaujímavými úlohami na precvičenie si môžete na stránke : 

 

 https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne 

Prírodovedné predmety → ZŠ -2.časť    → Fyzika → XVII. Svetlo → Šošovky 

mailto:ixo4all@gmail.com
https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne


Upozornenie : niektoré  informácie o šošovkách, ktoré sú uvedené na viki.iedu.sk. 

budeme podrobnejšie rozoberať  v budúcom týždni. 

 

3. Vašou úlohou je nájsť  u vás doma  prístroje, pomôcky, v ktorých sa využívajú šošovky. 

Ich názvy mi môžete poslať na email : zlatapavlovicova@gmail.com 

 

 

Samoštúdium  Ruský jazyk  (týždeň 11.5. 2020 – 15.5.  2020) 

Trieda:  8.D, 8.B 

 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte ôsmaci,  

Minulý týždeň som Vás žiadala o poslanie  prác, aby som získala spätnú väzbu  

o tom, ako pracujete, s čím si neviete poradiť a pod. Ďakujem všetkým žiakom, ktorí mi svoje 

vypracovania úloh poslali.  

 

Od  niektorých jednotlivcov  som však doteraz žiadnu spätnú väzbu nedostala, preto ich  

žiadam o spoluprácu znova. Pristupujte, prosím, k plneniu študijných povinností zodpovedne 

a pošlite mi vypracovanie zadaných úloh mailom  

na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com                 Termín: do 15.5. 2020   

 Do vyššie uvedeného termínu  mi každý z Vás pošle vypracované tieto úlohy 

 ( portfólio):  

1. Projekt – Počasie 

2. Prepis textu v učebnici RJ s. 75 

3. Cvičenia z pracovného zošita s. 64 a 67 

4. Pracovný list – ročné obdobia 
 

Pozor! Prepis musí byť napísaný čitateľne písanou azbukou v zošite RJ. 

 Do predmetu správy napíšete Portfólio RJ, vaše meno a priezvisko, triedu 

       Príloha bude  vo formáte Word – pomenovaná Portfólio, vaše meno a  

       priezvisko, trieda 

 

Tento týždeň sa vyberieme na exkurziu do  Moskvy 😊 

Začíname  úžasnú lekciu zameranú na mesto Moskva.  

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com


Moskva ja nádherné mesto, plné veľkolepých pamiatok a zaujímavostí.  

 Pozrite si tieto videá o Moskve na: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zAm2HbuiMUg 

https://www.youtube.com/watch?v=BIzkvqVdIW0 

K videám prikladám aj stručný popis najvýznamnejších pamiatok Moskvy (viď nižšie).  

Domáca úloha:  - pozriete si videá, 

                             - prečítate si o pamiatkach Moskvy, 

                             - nájdete na internete nejakú zaujímavosť, o Moskve, 

                               o ktorej mi poviete na on-line hodine RJ. 

Moskva a jej pamiatky (mohli ste vidieť vo videách): 

Červené námestie   Красная плoщадь – сердце Мoсквы 

Každá z budov, ktoré Červené námestie obklopujú sú legendou. GUM, Chrám Vasilija 

Blaženého či Kazanský chrám a Kremeľ. Priamo pod múrmi Kremľa v mauzóleu stále leží 

zabalzamovaná mŕtvola Vladimíra Iľjíča Lenina. Strecha mauzólea slúžila kedysi ako tribúna 

pri vojenských prehliadkach a prvomájových oslavách už Stalinovi, rovnako slúži aj 

súčasnému politickému vedeniu Ruska. Vedľa mauzólea sú pochovaní významní predstavitelia 

bývalého ZSSR. 

Kremeľ    Мoскoвский Кремль 

Červené múry mestského hradu - Kremľa sú vysoké 6 až 17 metrov. Spolu s dvadsiatkou 

mohutných veží obkolesujú oficiálne sídlo ruského prezidenta, ale aj Katedrálne námestie s 

množstvom pravoslávnych architektonických skvostov. Hodiny na najznámejšej kremeľskej 

veži, Spašskej, určujú čas v celom Rusku. Meno dostala podľa ikony Krista Spasiteľa, ale 

červená hviezda na jej vrchole stále pripomína sovietsku minulosť. Snaha nahradiť ju 

dvojhlavým cárskym orlom, ako to bolo do roku 1935, je zatiaľ neúspešná. 

Chrám Vasilija Blaženého   Храм Василия Блаженнoгo 

Pokrovský chrám (menej používaný názov chrámu Vasilija Blaženého) je charakteristický 

pestrofarebnými cibuľovými kupolami. Nechal ho postaviť cár Ivan Hrozný ako pripomienku 

víťazstva nad Tatármi z Kazanského chanátu. 

Chrám Krista Spasiteľa    Храм Христа Спасителя 

Pôvodnú katedrálu na brehu rieky Moskva nechal Stalin zrúcať, aby tu mohol vzniknúť Palác 

sovietov s obrovskou sochou Lenina na streche. Zámery celkom nevyšli a premenili sa len na 

verejné kúpalisko. Po rozpade ZSSR chrám postavili nanovo a v roku 2000 ho vysvätili. 

Štátna Treťjakovská galéria  Гoсударственная  Третьяковская галерея 

Výnimočnú obrazáreň založil v 19. storočí obchodník a mecenáš umenia Pavol Michajlovič 

Treťjak. Zámerom bolo vytvoriť reprezentatívnu zbierku ruského maliarstva. Krátko pred 

https://www.youtube.com/watch?v=zAm2HbuiMUg
https://www.youtube.com/watch?v=BIzkvqVdIW0


smrťou ju spolu s budovou venoval mestu Moskva s podmienkou, že obrazy sa nesmú 

rozpredávať. Dnes má v depozitároch asi 150 tisíc umeleckých diel. 

Metro  Мoскoвскoе метрo 

Moskovské metro má 12 liniek vrátane jednej okružnej. Zaujímavé sú najmä jeho najstaršie 

stanice s bohatou výzdobou z čias stalinizmu. Pozlátené stropy, lustre, nástenné maľby, vitráže 

a sochy sú veľkolepou prehliadkou socialistického realizmu. 

Štadión Lužniki  Стадиoн Лужники 

 Štadión Lužniki sa najprv volal Centrálny Štadión Lenina. Stavali ho 450 dní medzi rokmi 

1955 a 1956 na počesť sovietskych atlétov, ktorí na olympiáde v Helsinkách 1952 získali 72 

medailí.  V roku 1980 sa stal hlavným štadiónom letnej olympiády v roku 1980 s počiatočnou 

kapacitou pre 100 000 ľudí. Štadión však postihla aj tragédia, keď tu o dva roky neskôr v 

závere futbalového zápasu Pohára UEFA medzi Spartakom Moskva a HFC Haarlem zomrelo 

66 ľudí. Dôvodom bola panika ľudí, ktorí sa tlačili pri východoch štadióna. Štadión v roku 

1990 prešiel renováciou, po ktorej ho premenovali na Štadión Lužniki. 

 

Preskúšajte sa aj v programe ALF 😊 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test: Какая пoгoда у вас? 

Kto si neurobil test  Времена гoда, nech sa k nemu vráti tento týždeň 

Тermín on-line hodine si dohodneme v našej skupine cez messenger. 

Pekný týždeň!   

Geografia  11.5. -15.5..2020 

 

Vypracovaný list mi posielajte na   môj mail. eva.makova @ gmail.com 

 

Kto mi ešte neposlal vypracované listy z jednotlivých oblastí, prosím urobte to 

dodatočne. / Topoľčany, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj/ 

Ďakujem, Maková 

 

Precvičenie  - Žilinský, Banskobystrický kraj 



     

 

1. Dopíš do slepej mapy. (9b) 

 

 

 

 

a) rieky - Hron, Kysuca,Turiec, vodné dielo – Liptovská Mara  

b) mestá -  Martin, Kremnica, Čadca, Žilina, Banská Štiavnica 

 

2. Vymenujte všetky NP (národné parky) Žilinského kraja. (4b) 

Odpoveď:...................................................................................................................................... 

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

3. Podčiarkni mesto, ktoré do radu nepatrí (jedno mesto patrí do iného kraja,). (2b) 

Zvolen   –   Banská Bystrica   –   Krupina   –   Detva   –   Brezno   -   Spišská Nová Ves 

Námestovo   –   Čadca   –   Kežmarok   –   Dolný Kubín   –   Tvrdošín   -   Ružomberok 

 

4. Aké 4 geomorfologické celky (pohoria,  kotliny) zasahujú do územia 

Banskobystrického kraja? (4b) 



Odpoveď:...................................................................................................................................... 

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

5. Napíšte v čom spočíva význam mesta: (3b) 

a) Púchov - ................................................................................................................................... 

b) Kremnica - ............................................................................................................................... 

c) Žiar nad Hronom - ................................................................................................................... 

6. Zakrúžkujte správne tvrdenia. (4b) 

a) Na Orave sa vyskytujú / nevyskytujú rozsiahle mokrade a rašeliniská. 

b) Banskobystrický kraj patrí k hospodársky menej / viac rozvinutým častiam Slovenska.  

c) V Žilinskom kraji leží/neleží  najchladnejšia obec na Slovensku Oravská Lesná..  

d) Rieka Váh patrí / nepatrí do úmoria Baltského mora.  

7. Ako sa nazýva táto atrakcia? Priraď ju k príslušnému kraju. (2b) 

Odpoveď:......................................................................................................................................

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

8. Vymenujte všetky NP (národné parky) Banskobystrického kraja. (4b) 

Odpoveď:...................................................................................................................................... 

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

9. Napíšte v čom spočíva význam mesta: (3b) 

a) Ružomberok - ........................................................................................................................... 

b) Lúčky - .................................................................................................................................... 

c) Banská Štiavnica....................................................................................................................... 

 



10. Zakrúžkujte správne tvrdenia. (4b) 

a) Väčšina Žilinského kraja, okrem časti kotlín je husto / riedko zalesnená. 

b) V Banskej Štiavnici sa v minulosti ťažilo striebro / železná ruda. 

c) V Banskobystrickom kraji sa nachádzajú kúpele Číž / Sliač.  

d) Rieka Hron patrí / nepatrí do úmoria Čierneho mora.   

 

11. Aké mesto sa nachádza na obrázku? Priraď ho k príslušnému kraju. (2b) 

 

 

Odpoveď:...................................................................................................................................... 

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

Technická výchova 

Konštrukcia a údržba jednotlivých prvkov bytovej inštalácie. Str. 150 

 

8B ANJ Mg. Monika Kubrická  11.5.-15.5.2020 

Student´s Book 

-str.60 – 5C – Caring for the environment – Save the orphan bear -  cv.2 – prečítajte si text, vypíšte 

neznáme slovíčka a opravte vety v cvičení 2 

-str.61/ cv.3 – spojte slová s definíciou – upevnenie slovnej zásoby 5C  

-gramatika – trpný rod (passive) – cvičenia na upevňovanie – online v utorok 10:00 

ID je 207-217-1697 



Všetko posielajte na mail : kubrickam gmail.com 

Ak máte nejaké otázky, čokoľvek sa chcete spýtať, neváhajte mi napísať. Keby niekomu nešli preposlať 

vypracované úlohy, môžeme sa dohodnúť na inom spôsobe odovzdania.  

Prajem všetkým pekný týždeň   

Chémia  

11.5.-15.5.2020 

Milí ôsmaci! Ďakujem všetkým, ktorí mi  posielate práce, ste aktívni, a zapájate sa aj do 

online hodín. Vaša snaha bude odmenená   Prosím však ostatných, ktorí si ešte nesplnili 

svoje povinnosti a neposlali mi vypracované úlohy(prezentácia o prvku, pokus s octom, pl-

kyseliny) nech tak urobia čo najskôr, a to do 15.5.2020.  

Prezentácia o prvku má mať aspoň 5 slidov, neráta sa úvod a záver: charakteristika, význam, 

výskyt, využite, obrázky. Kto nemá Powerpoint môže aj vo Worde (info pre tých čo zabudli 

ako má prezentácia vyzerať) 

Úloha 1: Určite ste zachytili, že v dôsledku pandémie Covid  19 sa „ vyčistilo“ ovzdušie aj 

voda. Zistite, o aké zlúčeniny sa jedná, akým spôsobom ohrozujú životné prostredie a odkiaľ 

pochádzajú(zdroj). Úlohu vypracujte do zošita.  

 

Úloha 2: Poznámky do zošita 

Kyslosť a zásaditosť vodných roztokov 

Štiepenie kyselín 

Vo vode sa kyseliny štiepia na ióny:                     OXÓNIOVÝ KATIÓN 

      HCl    + H2O        H3O+   +  Cl- 

     HNO3  + H2O        H3O+   +  NO3
- 

  H2SO4   + H2O         H3O+   +  SO4
2- 

Kyslosť roztoku spôsobuje  prítomnosť oxóniového katiónu H3O+ 

 

Štiepenie hydroxidov 

Hydroxidy tvoria v roztoku ióny:                      HYDROXIDOVÝ ANIÓN 

       NaOH              Na+    +  OH- 

       Ca(OH)2           Ca2+   + 2 OH- 



      Al(OH)3             Al3+   + 3 OH-       

Zásaditosť roztoku spôsobuje prítomnosť hydroxidového aniónu OH-   

Roztoky môžu byť: kyslé, zásadité, neutrálne. 

 

 

INDIKÁTORY 

Indikátory sú látky, ktoré pri zmene kyslosti a zásaditosti menia farbu. Používajú sa na 

zisťovanie kyslosti a zásaditosti roztokov.  

Idikátory poznáme 

 FENOLFTALEÍN-  v kyslom roztoku – bezfarebný,  v neutrálnom roztoku – 

bezfarebný, v zásaditom roztoku - fialový 

 VÝLUH ČERVENEJ KAPUSTY – v kyslom roztoku – fialová až červená farba, 

v neutrálnom roztoku – zelená až žltá 

 LAKMUS –  v kyslom roztoku – červená farba, v neutrálnom roztoku – fialová farba, 

v zásaditom prostredí – modrá farba 

 UNIVERZÁLNY INDIKÁTOROVÝ PAIERIK 

 

pH  STUPNICA 

- Bola zavedená na zisťovanie miery kyslosti a zásaditosti roztokov 
- Kyslý roztok:  pH < 7  (0 – 7) 
- Neutrálny roztok: pH = 7 
- Zásaditý roztok : pH > 7   ( 7 – 14 )  
 

Online hodiny: 

11.5. 8.C 13:00 

12.5. 8.A a 8.D 13:00 

13.5. 8.B 13:00 

POSIELAM SPRÁVNE RIEŠENIE HYDROXIDOV A KYSELÍN 

Názov hydroxidu Vzorec hydroxidu 



 

 

 

 

Názov kyseliny Vzorec kyseliny 

Kyselina dusná H+IN+I O-II    HNO 

Kyselina boritá H+IB+IIIO-II   HBO2 

Kyselina manganistá HMnO4 

Kyselina fosforečná HPO3 

Kyselina selénová H2SeO4 

Kyselina siričitá H2SO3 

Kyselina dusitá HNO2 

Kyselina uhličitá H2CO3 

Kyselina jodistá HIO4 

Kyselina chloritá HClO2 

Kyselina brómová H2BrO4 

Kyselina olovnatá H2PbO2 

Kyselina chlórna HClO 

Kyselina ciničitá H2SnO3 

hydroxid draselný   KOH 

hydroxid horečnatý Mg(OH)2 

hydroxid železitý Fe(OH)3 

hydroxid zlatistý Au(OH)7 

hydroxid zinočnatý Zn(OH)2 

hydroxid meďný CuOH 

hydroxid olovičitý Pb(OH)4 

Hydroxid strieborný AgOH 

hydroxid manganičitý Mn(OH)4 



Kyselina mangánová H2MnO4 

Kyselina arzenitá HAsO2 

Kyselina chloričitá H2ClO3 

Kyselina jodistá HIO4 

 

Nemecký jazyk 

 Upevňovanie slovnej zásoby PZ 75/4,5. Zaraď podstatné mená podľa rodu. 

Informatika 

Práca pre žiakov – 8 . ročník  zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato (bez hesla) → 

výber triedy → meno žiaka (bez hesla) Test na portáli ALF : Čítanie z grafu, Bezpečnosť na internete 

Počítačové vírusy, Licencie programov, Informácie údaje  

Domáca úloha: napísať e-mail na adresu: lubica.balaziova@centrum.sk (text ľubovolný). 

 

Občianska náuka  

učebnica s. 61,62 – Práva menšín – prečítať a základné poznámky napísať do zošita (stručne). 

- s. 63/4 – Vyberte si jednu z menšín z uvedených možností. Predstavte si (vcíťte sa do 

situácie), že ste: žena, Róm, homosexuál.... - písomne odpovedzte na otázky v úlohe 4. 

Vypracované poslať na email! 

Domáca úloha: napísať e-mail na adresu: lubica.balaziova@centrum.sk . 

 

 

Biológia 

Znečisťovanie našej planéty plastovým odpadom 

Plasty, mikroplasty  

Žijeme v plastovej dobe. Plast je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Vplyv mikroplastov na 

životné prostredie je predmetom čoraz väčšieho znepokojenia. Vedci však doposiaľ nezistili , 

aké účinky majú na ľudí a zvieratá. Mikroplasty sú menšie ako 5 mm tuhé častice. Môžu 

vznikať úmyselne napr. pridávaním do kozmetických výrobkov. Alebo neúmyselne pri 

opotrebovaní plastov, textílií. 

https://youtu.be/PHpXKWQdNLA 

mailto:lubica.balaziova@centrum.sk
mailto:lubica.balaziova@centrum.sk
https://youtu.be/PHpXKWQdNLA


https://youtu.be/TJQn7WhcOSI 

https://youtu.be/OE8hxwgEbpY 

Môžete  si vybrať z 3 tém /mikroplasty v pitnej vode, mikroplasty v oceánoch, mikroplasty 

v kozmetike/Vytvoriť z nich v Power Pointe prezentáciu a poslať na mailovú adresu 

dominikajamborova11@gmail.com 

Termín odovzdania je do 22.5.2020. Najlepšia práca z ročníka bude zverejnená na stránke 

školy. 

 

Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

 

Lekcia 5 Our Environment 

5 C Caring for the environment 

Čítanie s porozumením – SAVE THE ORPHAN BEARS 

- učebnica s. 60/1 a b c – prečítate a vypočujete si príbeh 

- s. 60/2 – opravte vety písomne 

- s. 61/3 – pospájate a vypíšete si Definitions 

- s. 61/5, 6 a b – A green quiz 

- pracujte s nahrávkami!!!! 

NA ONLINE HODINU 

- s. 61/7 – pripravíte si odpovede na tieto otázky na online hodinu na ďalší 

týždeň. Budeme sa o tejto problematike rozprávať. 

- uzatvárame lekciu 5 a problematiku životného prostredia 

- naše ďalšie vzdelávanie bude zamerané čo najviac na komunikáciu 

a čítanie s porozumením, preto buďte na hodinu prosím pripravení! 

Počúvacie cvičenia: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=sk&selLanguage=

sk 

https://youtu.be/TJQn7WhcOSI
https://youtu.be/OE8hxwgEbpY
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=sk&selLanguage=sk


Online hodina – 11.5. o 14:00   

 

Ruský jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

 

Ahojte decká, ďakujem všetkým, ktorí ste si vypracovali krátky test na Alfovi. 

Získala som tak prehľad o vašich vedomostiach. Kto si test ešte nespravil, tak vás 

prosím o vypracovanie. Zaberie vám to len pár minút. 

Ja viem, že väčšina z vás si robí domáce úlohy poctivo a na čas a aj mi ich posiela, 
ale chcem váš poprosiť o nasledovné. Do 15.5. mi každý z vás na email pošle 
WORD dokument (okrem projektu počasia) s nasledujúcimi vypracovanými 
úlohy (portfólio):  

1. projekt – Počasie 
2. prepis textu v učebnici s. 75 
3. opakovanie z pracovného zošita s. 64 a 67 
4. pracovný list – ročné obdobia (v zadaniach v 2. týždni) 

Jedna príloha bude projekt a druhá príloha bude WORD dokument s bodmi 2, 3 
a 4 spolu. Do wordu to vložíte ako obrázky (fotky), ktoré vy už máte. Iba to dáte 
dokopy a vznikne portfólio. 

Do predmetu emailu napíšete: RUJ portfólio 15.5. (vaše meno) 

 

 

LEKCIA 19 Na exkurzii v Moskve 

Začína sa nám úžasná lekcia na tému Moskva. Moskva ja nádherné mesto, plné 

veľkolepých pamiatok a je mojim tajným snom ho niekedy navštíviť. Keďže ho 

navštíviť teraz nemôžeme, poďme si aspoň pozrieť pár videí o Moskve na: 

https://www.youtube.com/watch?v=zAm2HbuiMUg 

https://www.youtube.com/watch?v=BIzkvqVdIW0 

https://www.youtube.com/watch?v=zAm2HbuiMUg
https://www.youtube.com/watch?v=BIzkvqVdIW0


K videám prikladám aj stručný popis najvýznamnejších pamiatok Moskvy (viď 

nižšie).  

 

 

Domáca úloha:  - pozriete si videá, 

                             - prečítate si o pamiatkach Moskvy, 

                             - nájdete na internete nejakú zaujímavosť, zvláštnosť o Moskve,  

                              alebo legendu, o ktorej mi poviete na online hodine. 

 

Moskva a jej pamiatky (mohli ste vidieť vo videách): 

Červené námestie Красная плoщадь – сердце Мoсквы 

Každá z budov, ktoré Červené námestie obklopujú, sú legendou. GUM, Chrám 
Vasilija Blaženého, štátne Historické múzeum či Kazanský chrám a Kremeľ. 
Priamo pod múrmi Kremľa v mauzóleu stále leží nabalzamovaná mŕtvola 
Vladimíra Iľjíča Lenina. Strecha mauzólea slúžila ako tribúna pri vojenských 
prehliadkach či prvomájových oslavách už Stalinovi, rovnako slúži aj súčasnému 
politickému vedeniu Ruska. Vedľa mauzólea sú pochovaní významní 
predstavitelia ZSSR. 

Kremeľ Мoскoвский Кремль 

Červené múry mestského hradu - Kremľa sú vysoké 6 až 17 metrov. Spolu s 
dvadsiatkou mohutných veží obkolesujú oficiálne sídlo ruského prezidenta, ale 
aj Katedrálne námestie z množstvom pravoslávnych architektonických skvostov. 
Hodiny na najznámejšej kremeľskej veži, Spasskej, určujú čas v celom Rusku. 
Meno dostala podľa ikony Krista Spasiteľa, ale červená hviezda na jej vrchole 
stále pripomína sovietsku minulosť. Snaha nahradiť ju dvojhlavým cárskym 
orlom, ako to bolo do roku 1935, je zatiaľ neúspešná. 

Chrám Vasilija Blaženého Храм Василия Блаженнoгo 



Pokrovský chrám (menej používaný názov chrámu Vasilija Blaženého) je 
charakteristický pestrofarebnými cibuľovými kupolami. Nechal ho postaviť cár 
Ivan Hrozný ako pripomienku víťazstva nad Tatármi z Kazanského chanátu. 

Chrám Krista Spasiteľa Храм Христа Спасителя 

Pôvodnú katedrálu na brehu rieky Moskva nechal Stalin zrúcať, aby tu mohol 
vzniknúť Palác sovietov s obrovskou sochou Lenina na streche. Zámery celkom 
nevyšli a premenili sa len na verejné kúpalisko. Po rozpade ZSSR chrám postavili 
nanovo, vysvätili ho v roku 2000. 

Štátna Treťjakovská galéria  Гoсударственная  Третьяковская галерея 

Výnimočnú obrazáreň založil v 19. storočí obchodník a mecenáš umenia Pavol 
Michajlovič Treťjak. Zámerom bolo vytvoriť reprezentatívnu zbierku ruského 
maliarstva. Krátko pred smrťou ju spolu s budovou venoval mestu Moskva s 
podmienkou, že obrazy sa nesmú rozpredávať. Dnes má v depozitároch asi 150 
tisíc umeleckých diel. 

Metro Мoскoвскoе метрo 

Moskovské metro má 12 liniek vrátane jednej okružnej. Zaujímavé sú najmä jeho 
najstaršie stanice s bohatou výzdobou z čias stalinizmu. Pozlátené stropy, lustre, 
nástenné maľby, vitráže a sochy sú veľkolepou prehliadkou socialistického 
realizmu. 

Štadión Lužniki  Стадиoн Лужники 

 Štadión Lužniki sa najprv volal Centrálny Štadión Lenina. Stavali ho 450 dní 
medzi rokmi 1955 a 1956 na počesť sovietskych atlétov, ktorí na olympiáde v 
Helsinkách 1952 získali 72 medailí.  V roku 1980 sa stal hlavným štadiónom 
letnej olympiády v roku 1980 s počiatočnou kapacitou pre 100 000 ľudí. Štadión 
však postihla aj tragédia, keď tu o dva roky neskôr v závere futbalového zápasu 
Pohára UEFA medzi Spartakom Moskva a HFC Haarlem zomrelo 66 ľudí. 
Dôvodom bola panika ľudí, ktorí sa tlačili pri východoch štadióna. Štadión v 
roku 1990 prešiel renováciou, po ktorej ho premenovali na Štadión Lužniki. 

 

Kto si nespravil test minulý týždeň, tak kuk sem: 



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

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Test: Počasie 

Na online hodine sa dohodneme cez messenger. 

tanickavrabel@gmail.com 

 

Samoštúdium 8.B  11.5.2020-15.5.2020 ANJ Mgr. Antalova 

Ahojte milý žiaci,  

V prvom rade sa vám chcem poďakovať  že mi posielate domáce úlohy. Pre tento týždeň som sa 

rozhodla vám zadať domácu úlohu tak, že mi vypracujete cvičenia ktoré vám pošlem , aby som videla 

či ste nové učivo pochopili. Kto mi úlohu ešte neposlal týmto ho žiadam aby tak spravil, nakoľko 

z jazyka budete pravdepodobne normálne hodnotení. Ďakujem . A prajem pekný týždeň, keby bol 

nejaký problém píšte . Všetky cvičenia máte len trpný rod – prítomný čas.  

Grammar: Passive voice: present 

1. Correct the mistakes in the sentences. 

1. When are the Nobel prizes award? 
 

 

2. Bears are hunting for their skins. 
 

 

3. Is bananas grown in Spain? 
 

 

4. The trees cut down by big companies. 
 

 

5. How heat trapped in the atmosphere? 
 

 



6. Oxygen is produced from plants. 
 

 

7. Many animals are killing for their fur.  
 

 

8. A lot of rice is grow in Thailand. 
 

 

 

2. Use the words to write sentences. Use the present passive. 

1. biofuels / make / from plants 
 

2. trees / cut down / to make furniture 
 

3. rainforests / destroy / to make farms 
 

4. animals / shoot / hunters 
 

5. the sun’s heat / trap / greenhouse gases 
 

6. fossil fuels / burn / in power stations 
 

7. trainers / make / in this factory 
 

8. seabirds / kill / oil pollution 
 

3. Rewrite the sentences using the words provided. 

1. Deforestation kills millions of animals. 

Millions of animals _________________________________. 

2. Aeroplanes cause a lot of pollution. 

A lot of pollution ___________________________________. 



3. They use solar power to make electricity. 

Solar power _______________________________________. 

4. They hunt elephants for their ivory. 

Elephants _________________________________________. 

5. People speak Portuguese in Brazil 

Portuguese ______________________________________. 

6. They make a lot of films in Hollywood. 

A lot of films _____________________________________. 

7. They hold the Olympic Games every four years. 

The Olympic Games _______________________________. 

8. Hunters shoot wild birds for sport. 

Wild birds _______________________________________. 

4. Which sentences are passive and which are active? Write P (passive) or A 
(active). 

1. They grow a lot of coffee in Brazil. _____ 

2. Tigers are hunted for their skins and bones.  _____ 

3. This factory makes washing machines.  _____ 

4. We recycle paper and glass at my school.  _____ 

5. Wood from rainforests is used to make furniture.  _____ 

6. A lot of rubbish is thrown away every day.  _____ 

7. Farmers use a lot of chemicals.  _____ 

8. Millions of emails are sent every day.  _____ 

 

 

 

 



Dejepis 

8. ročník 11. 05. – 15. 05. 2020 

  

- poznámky prepísať alebo vytlačiť a nalepiť do zošita 

- práca s učebnicou - str. 52-55 

Slováci a revolučný rok 1848/49 

1847 - Bratislava ožila 

 začalo snemové obdobie, Štúr ako poslanec sa zasadzoval za demokratické i národné 

práva v Uhorsku, oslobodenie poddaných, výučbu v materinskom jazyku v ľudových 

školách 

február 1848 – revolúcia v Paríži za rozšírenie slobôd a občianskych práv 

marec – Viedeň a Pešť – odstránenie poddanstva a občianske práva 

               V Uhorsku aj národné práva pre Maďarov 

               Uhorský snem prijal zákon o rovnosti obyvateľov pred zákonom o zrušení 

poddanstva.  

11. mája 1848 – Žiadosti slovenského národa v Liptovskom sv. Mikuláši 

 politický program Slovákov sformuloval Štúr, Hurban, Hodža 

 zrovnoprávnenie všetkých národov v Uhorsku 

 slovenčina ako úradný jazyk a vlastný snem 

 uhorská vláda vydala zatykač na Štúra, Hurbana, Hodžu → utiekli do Prahy 

jún 1848 – Slovanský zjazd 

 zhromaždenie Slovanov 

 predseda – František Palacký  

 Spoluorganizátorom bol Štúr, ktorý dúfal, že Slovania sa dohodnú na spoločnom 

postupe za národné práva 

 rokovania prerušila revolúcia v Prahe, Štúr, Hurban a Hodža sa presunuli do Viedne.  

Slováci s podporou Čechov, Chorvátov a Srbov vytvorili dobrovoľnícke vojsko.  

September 1848 – vo Viedni bola založená Slovenská národná rada (SNR) 

 prvý nezávislý politický orgán v dejinách Slovákov 

 vyhlásila odtrhnutie Slovákov od Uhorska 

 vyzvala Slovákov do boja za národné práva 

 najvyšší predstavitelia Štúr, Hurban, Hodža 



marec 1849 – prosbopis panovníkov Františkovi Jozefovi I. – žiadosť, aby Slovenské územie 

bolo vyčlenené z Uhorska a podliehalo Rakúsku.  

august 1849 – bitka pri Világosi – spojené ruské a rakúske vojská porazili maďarských 

revolucionárov.  

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

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

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

Slovenský jazyk a literatúra 

8. ročník, 11.05. – 15. 05. 2020 

 

Úloha – odpísať alebo vytlačiť a nalepiť do zošita: 

ANALÝZA TESTU- opakovanie – ZÁMENÁ – program ALF 

 

MAJSTER  SLOVENČINY 

Spisovné Nespisovné Spisovné Nespisovné 

lízanka lízatko rožok rohlík 

kolaps kolabs prijímať prijmať 

a tak a tým tým pádom vôdzka vodítko 

ležadlo lehátko môžeme môžme 

hanba hamba súčasnosť súčastnosť 

 

Triedenie zámen 

Vymedzovacie Neurčité Opytovacie Ukazovacie 

všetok daktorý koľký taký 

inakší dakto kde tam 

nijaký niečo čí tento 

každý máloktorá prečo títo 

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


samý niekto kedy tie 

 

Krátky alebo dlhý tvar ? 

krátke  tvary     mi / ma,    ťa /ti,    mu /ho 

-nikdy ich nepoužívame na začiatku vety, tam sa musí použiť dlhý tvar 

dlhé tvary  mne / mňa,   tebe/ teba,    nemu/ neho,     nich, nim 

- používame ich na začiatku vety, ak chceme niečo zdôrazniť 

- rovnako ich použijeme po predložkách 

 

Mňa ešte nevideli.                        ALE:                                 Nevideli ma ešte. 

Tebe to nepovedali.                     ALE:                                  Nepovedali ti nič. 

                                                                                                   Vidím ju.                                                                                             

Vyber správny tvar podľa životnosti 

Tvary  preňho,  poňho,  zaňho,  naňho,  oňho,  doňho  = nahrádzajú podst. m. mužského rodu 

životné   / na brata – naňho,      za žiaka – zaňho    po Petra – poňho / 

 

Tvary  preň,  poň,  zaň,  naň,  oň,  doň = nahrádzajú podst. m. mužského rodu neživotné a podst. m. 

stredného rodu / na okno – naň,  po mlieko – poň,  za okno – zaň / 

POZOR  na správny tvar predložky po slovese : ísť po niekoho/ po niečo!!!  Ísť po brata. Ísť poňho. 

Ísť po zošit. Ísť poň. 

/ Nesprávne sa používa predložka „ pre“  : ísť pre niekoho, pre niečo/  

 

Dávate rady radi? 

príd. m. – rád, rada, rado, radi, rady 

radi = mužský rod životný 

rady = ostatné rody: mužs. r. neživotný 

                                      žens. rod 

                                      stred. rod. 

Žiaci boli radi. 



Ženy sú rady. 

Šteniatka rady spia. 

 

Vyber správnu dĺžku 

Privlastňovacie zámená môj,  tvoj, náš, váš, svoj = vzor môj : 

L sg. = í  /dlhé/ 

napr. -  s mojím bratom 

              s tvojím priateľom 

              s naším učiteľom 

              s mojím autom 

 

D pl. = i /krátke/ 

napr. -  idem k našim učiteľom 

             dám niečo mojim rodičom 

              mojim bratom som priniesol... 

 

LITERATÚRA 

- prečítať ukážku E.T Mimozemšťan od W. Kotzwinkle -  str. 69 

- vypracovať do zošita úlohu č. 2 – „Čítame, pracujeme s textom“ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:olveckasilvia@gmial.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


