
Slovenský jazyk a literatúra (od 16. 3. – 27. 3. 2020) 

8. B  

Literatúra 

I. Epická poézia 

P. O. Hviezdoslav: RASTISLAV (str. 42)  

- napísať dejovú oslovu epickej básne,  

- vedieť voľne prerozprávať obsah, 

- vypísať postavy, ktoré zohrali dôležitú historickú úlohu v našich dejinách, 

- napísať stručnú charakteristiku kráľa Rastislava; 

      II.         Próza 

       Antoine de Saint – Exupéry: Malý princ 

- prečítať ukážku, 

- pokúsiť sa odpovedať na otázky z úlohy číslo 1, na strane č. 50 v oddelení ,,Čítame...“ 

III. M. Figuli.- Tri gaštanové kone 

- prečítať ukážku, 

- napísať stručý obsah, 

- vypísať postavy, pokúsiť sa o ich stručnú charakteristiku; 

Gramatika  

I. Opakovanie – ZÁMENÁ 

- vypísať zámená z úlohy č. 50 + 51 (pracovný list) do tabuľky: 

TVAR  ZÁKLADÝ TVAR DRUH  VZOR 

títo  tento   ukazovacie ten 

II. SPISOVNÉ TVARY 

- naučiť sa spisové tvary slov a slovných spojení – pracovný list; 

III. PRÍSLOVKY 

- odpísať pojmovú mapu prísloviek z učebnice str. 54 – 8. cvičenie, 

- vypísať a roztriediť príslovky z úlohy str. 53 – úloha č. 3; 

IV. CITOSLOVCIA 

- prečítať motivačný text z učebnice str. 62 – M. Ferko: Prvá láska nastorako a vypísať 

do zošita citoslovcia, 

- ďalšie citoslovcia vypísať zo strany 62 – 4. úloha; 

V. SYNTAX 

- vybrať si z pracovného listu 3 vety – určiť vetné členy a graficky ich znázorniť; 



Anglický jazyk (týždeň 16. – 20. 3.2020) 
8. B  

Student´s Book 

Str.50 –Kids – The customer - prečítať text – do zošitu cv. 1stručne napísať  o čom bola posledná časť, 

cv. 1b, 2 podľa textu 

-cv.4 Everyday English – Useful expressions – farebne prepísať do zošitu, naučiť sa 

cv.6 – Asking people to do things – farebne napísať do zošitu a z cv.7 vybrať 4 situácie a podľa vzoru 

napísať otázku aj odpoveď,  

-slovná zásoba – zopakovať a doučiť sa celú lekciu 4 

Workbook 

-str.40/cv.1,2 

-str.41/3a,b 

 

Mgr. Zuzana Antalova 8.B 

• Doplniť si všetku gramatiku zo zadnej časti pracovného zošita  

• Vypracovať si pracovne zošity a chýbajúce cvičenia z lekcie 4 

• https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/grammar/?cc=fr&selLanguage=en 

• https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/vocabulary/?cc=fr&selLanguage=en 

• https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/test?cc=fr&selLanguage=en 

• https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/everydayenglish?cc=fr&selLanguage=en 

 

 
 

Nemecký jazyk (týždeň 16. – 20. 3.2020) 
8. B  Plurál podstatných mien 

 
Modul 3, lekcia 2- Plurál podstatných mien . Učebnica od str.96, PZ od cv.11. 
 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/grammar/?cc=fr&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/vocabulary/?cc=fr&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/test?cc=fr&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/everydayenglish?cc=fr&selLanguage=en


Ruský jazyk (týždeň 16. – 20. 3.2020) 
8. B  

 

Tematický celok: Človek a príroda  

  

Ročné obdobia  ( lekcia 17 ) 

 

1. Práca s textom  Времена года – učebnica RJ str. 68 – 69  

- prečítať text , vedieť ho preložiť  

- napísať slovnú zásobu  časti  a/, б/, в/ zo str. 69 do zošitov  

 

Slovná zásoba k textu -  časť a + б  

↓ 

Rozlišovať podstatné meno  a príslovku ! 

↓ 

( kto, čo? )                                               ( kedy?) 

а/ весна -   jar                                          весной  -  na jar  

   лето -  leto                                            летом  -  v lete 

   осень -   jeseň                                      осенъю  - na jeseň  

   зима -  zima                                         зимой  - v zime  

 

   озеро - jazero                                       

   ходитъ за грибами -  chodiť na hríby  

   купатъ и загорятъ на солнце  -  kúpať sa a opaľovať sa 

  собиратъ яблоки -  zbierať jablká 

               ↓  

б/ огород – záhrada 

всегда – vždy ( príslovka) 

копатъ картошку – kopať zemiaky 

плаватъ  –  plávať 

собиратъ  – zbierať 

велосипед – bicykel 

гриб – hríb  

солнце –  slnko   

 

časť в/  preložená v učebnici ( pozri → žltý rámik str. 69)  

2. Napísať do zošitov a naučiť sa časovanie slovesa  -  кататься + gramatiku 3. 

osoba singuláru – koncovky pri časovaní slovies 

кататься 

singulár                                   

1. osoba -  я катáюсь         

2. osoba - ты катáешься 

3. osoba - он катáется 

       



     plurál  

1. osoba - мы катáемся 

2. osoba - вы катáетесь 

3. osoba - они катáются 
 

Väzba slovesa  кататъся  на ....  ( voziť sa na, jazdiť na ...) 

         ↓ 

 кататься на коньках........                            korčuľovať sa  

 кататься на санках ........                             sánkovať sa  

 кататься на лыжах..........                            lyžovať sa 

       кататься на лодке...........                             člnkovať sa                                                                  

       кататься на велосипеде.........                     bicyklovať sa 

      кататься на роликових коньках .......         korčuľovať sa na kolieskových korčuliach   

 

 

Gramatika  

    3. osoba singuláru  он, онá. онό                                                               

     

    он  идёт                  он éдет 

    онa  говорит           онa смóтрит 

  Koncovky v 3.os.  singuláru:     -eт / -ёт 

                                                        -ит / -ит 
      
3.  Urobiť (priložené)  pravopisné cvičenie  (text listu)  

 

     Vypracovať pracovný list zameraný na opakovanie učiva z predchádzajúcich lekcií 

 

Z pracovného zošita Hravá ruština vypracovať str. 64 / cvičenia 1, 2, 3, 4 . 

  

      Prečítať text – List  Здравствуй, Юра ! ( učebnica RJ str. 72)  a následne urobiť jeho  

                                                                             čitateľný prepis do zošita RJ  

 

4. Prezentácia ( lekcia 17) – zhrnutie učiva  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pravopisné cvičenie – doplňte do textu listu chýbajúce písmená  

                                                     Москва ................................................... 

Здр......вств...... й , Ян !                                    

Сп......сибо  тебе за письмо и фот....графию . Я р.....д , что т.......  тоже х.......чешь 

перепис........ваться  со мной.  Я уже п......сал тебе, что ж......ву  в Москве. М......сква – 

очень бол...... шой  город. В н........м много стар.......нн........х дворцов, стадионо........, 

парко.........  и  современн.......х  зданий. Недалеко от нашего д.......ма находится 

стад........он  Лужн........к.......... .  Там м...... с мал......чиками  играем в хок.........ей . Т......  

тоже  л.......бишь хок........ей?     

Жду твоего  отв......та.  Нап.......ши!    

                                                                        Твой др.....г  Петя. 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  

Pracovný list – Повторение – матъ учения  ( Opakovanie matka múdrosti)  

1. Числительные напиши словом  ( Číslice napíš slovom ): 

1- .............................................    

              

   14- .............................................. 

   22- .............................................. 

   40- .............................................. 

  33- ............................................... 

  90- ............................................... 

  100- ............................................. 

  56 - ............................................. 

Сколько тебе лет ?   | Кому |   →  Мне   | тебе, ему, ей |    

1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 ....   год !   2, 3, 4, 22, 34, 42, 43, 44, 72, ...  года !     

5 – 20, 25, 26, 36, 99 ... лет !  

2. Переводи на русский язык. (Prelož do ruského jazyka) 

Koľko máš rokov? .................................................................................................................. 

Mám 12 rokov. ....................................................................................................................... 

Dedko má 82 rokov. ............................................................................................................... 



Nina má 41 rokov................................................................................................................. 

    3. Oтветь на вопросы. (Odpovedz na otázky.) 

        - У меня два брата.  А у тебя ?  ( 1 ) 

       

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

        -  Моей бабушке семьдесят лет.  А твоей ? ( 65 ) 

 

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

 

5. Oтветъ на вопросы. ( Odpovedz na otázky.) 

Сколько дней в неделе ?                ........................................................................................ 

Какой сегодня день ?                      .......................................................................................... 

Какая у вас сегодня погода ?         ........................................................................................... 

 

Какое время года ты любишь больше всего ?      ................................................................. 

Почему  ?  ................................................................................................... ............................. 

 

6. Допóлни  окончáния глагóлов.    (Doplň koncovky slovies)  

Koгдá ты  вста.......... ?  Я вста........ в 7 часóв утрá.  Где ты жив.......... ? Я жив........ в 

гóроде Топольчáны.  Что ты люб......... дéлать в выходные дни ? Я люб......... игрáть в 

футбóл.  Что ты хоч........ пить? Я хо....... пить какáо. Ты мóжешь читáть по-рýсски?  Да, 

мог........ .  

7. Переводи слова и выражения. ( Prelož slová a výrazy.) 

помогать ..........................................               поливать............................................ 

       мыть..................................................               вытирать............................................ 

      убирать..............................................              посуда................................................ 

      пыль...................................................              цветы ................................................ 

      dnes.....................................................              zajtra................................................... 

       včera ...................................................              pozajtra............................................... 

       predvčerom..........................................              týždeň................................................ 

8. Присоедините правильно.  ( Priraď správne, resp. k veľkému písmenu priraď malé)  

 

  A:  кататься на коньках........                           а: lyžovať sa 

  Б :  кататься на санках ........                            б: člnkovať sa 

  В:  кататься на лыжах..........                            в: korčuľovať sa 

  Г:  кататься на лодке...........                             г: sánkovať sa 

  Д : кататься на велосипеде.........                    д: korčuľovať sa na kolieskových korčuliach   



  Е  кататься на роликових коньках .......         е: bicyklovať sa 

 

9. Глаголы в скобках вставьте  в нужной форме. ( Slovesá v zátvorke daj do 

náležitého tvaru)  

 

А: Миша с мальчиками (играть)........................................ в футбол.   

  

Б: Папа каждый день (плавать)........................... в озере,  мама (ходить) 

 

 ......................... в лес за грибами. 

 

В: Сестра  на дворе (кататься )................................. на санках или с ребятами 

 

 ( лепить) ............................... снежную бабу. 

 

Г: Бабушка (работать)................................ в огороде. 

 

Д: Я (помогать)..................................... дедушке собирать яблоки. 

 

E: А почему  ты (спрашивать) ...............................................  ? 

 

10.  Zaraď mesiace do  príslušného ročného obdobia.  

сентябр,  январь, июль, июнь, май, декабрь,  февраль, март, апрель, август, 

октябрь, ноябрь. 

 

                              Времена года 

Весна                       Лето                         Осень                          Зима 

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

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

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

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

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

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

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

 

 



Matematika (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. B – Rovnobežníky, lichobežníky, trojuholníky 

Materiály portál ALF 

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

(bez hesla) 

Komunikácia s rodičmi a žiakmi bude realizovaná aj cez https://zstribecskato.edupage.org/. 

Zbierka pre 8.ročník 

Kosoštvorec 

40/1,5,6; 

41/7,8,9, 12,15,16 

Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Obdĺžnik 

42/10,11 

43/12,15,19,23 

Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Kosodĺžnik 

44/1,2,4,5,8 

45/9 

Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Možnosť riešiť príklady z učebnice Matematika pre 8.ročník ZŠ 2.časť, strany 80 až 84. 

 



Informatika (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. B   

Zadanie 
 

Vytvorte v programe MS Excel tabuľku, do ktorej napíšete : 
Vzor tabuľky 

 
1. Do bunky B2 „Názov tovaru“. Použi tučné písmo 

ARIAL, modrú farbu textu a veľkosť písma 16.  
2. Do buniek B3 až B8 názvy 6 rôznych  druhov 

elektronického tovaru. Použite písmo TIMES 
NEW ROMAN, zelenú farbu textu a veľkosť 
písma 14. 

3.  Na internete vyhľadajte ich ceny (môžete použiť 
napr. internetový obchod  
http://novypocitac.sk/, alebo aj iné) a zapíšte ich 
do stĺpca C ku každému výrobku. Použite písmo 
Tahoma, čiernu farbu textu a veľkosť písma 14.  

4. Do bunky C9 napíšte vzorec na výpočet sumy všetkých výrobkov. Použi ľubovoľný formát 
písma a bunke urobte žltú výplň. 

5. Do bunky B9 napíšte text„Cena spolu“.  
6. Nakoniec označte tabuľku od bunky B2 až po bunku C9 a urob tabuľke mriežku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Takto vypracovanú tabuľku uložte pod názvom  . 
 
Bonusová úloha: 
Ku každému výrobku do stĺpca D vlož malý obrázok tohto výrobku z internetu. Robí sa to rovnako ako 
v programe MS Word. 

 

Názov tovaru Cena v eurách 

slúchadlá 3,60 

x  

y  

z  

q  

w  

Cena spolu sem zapíšeš vzorec 

http://novypocitac.sk/


Chémia (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. B 

ÚLOHA 1 Precvičovanie názvoslovia oxidov a halogenidov 

1. oxid uhličitý 

2. oxid lítny 

3. oxid vápenatý 

4. oxid dusičný 

5. oxid manganistý 

6. oxid  siričitý 

7. oxid železnatý 

8. oxid chromitý 

9. oxid ortuťnatý 

10. oxid ciničitý 

11. As2O5 

12. SO3 

13. K2O 

14. CO 

15. ZnO 

16. Mn2O5 

17. SiO2 

18. I2O7 

19. OsO4 

20. B2O3 

21. chlorid  sodný 

22. chlorid hlinitý 

23. jodid olovnatý 

24. jodid ciničitý 

25. fluorid sodný 

26. fluorid osmičelý 

27. bromid vápenatý 

28. bromid manganistý 

29. bromid strieborný 

30. chlorid ortuťnatý 

31. CaCl2 

32. PbCl2 

33. LiBr 

34. AlBr3 

35. MnI5 

36. OsI8 

37. SiF4 

38. AsF5 

39. ZnCl2 

40. CuCl2 



ÚLOHA 2 Poznámky do zošita 

Oxidy  v stavebníctve 

Oxid vápenatý (CaO) – pálené vápno, tuhý biely prášok 

CaCO3      CaO + CO2 

 

(uhličitan vápenatý) + H2O (hasenie vápna) 

  Ca(OH)2 – hasené vápno – výroba malty, omietky a cement 

Oxid kremičitý (SiO2) – veľký podiel v piesku (využitie v stavebníctve, čistý kremitý piesok – výr. 

skla!), v prírode minerál KREMEŇ,  

Oxidy v životnom prostredí 

Oxidy síry  

Oxid siričitý  (SO2)– bezfarebný jedovatý plyn, ostrý zápach, vzniká pri spaľovaní hnedého uhlia 

➢ vznik kyslých dažďov! 

➢ ničí mikroorganizmy, plesne, dezinfekcia sudov, konzervovanie potravín 

Oxid sírový-(SO3) 

Oxidy dusíka - jedovaté, vznik v spaľovacích motoroch áut 

Oxid dusnatý (NO) , oxid dusičný (N2O5)– vznik kyslých dažďov (negatívny vplyv na rastliny, živočíchy, 

budovy) 

Oxidy uhlíka  

Oxid uhoľnatý (CO) – prudko jedovatý (väzba na hemoglobín)! 

➢ bezfarebný, bez zápachu, vznik – horenie látok s C bez prístupu kyslíka (horenie palív, vo 

výfukových plynoch) 

Oxid uhličitý (CO2)– reaktant pri fotosyntéze, produkt pri dýchaní 

➢ plnenie hasiacich prístrojov, výr. šumivých nápojov, chladenie (suchý ľad) 

➢ spolu s vodnou parou a metánom má veľký podiel na skleníkovom efekte (dôsledkom je 

globálne otepľovanie) 

 

 

  



Názvoslovie – oxidy, halogenidy 

 

1. Napíš vzorec:  oxid boritý  oxid ciničitý  oxid dusný 

oxid dusičitý  oxid hlinitý  oxid dusitý 

oxid lítny  oxid nikelnatý  oxid vápenatý 

oxid chloristý  oxid draselný  oxid sírový 

 

2. Napíš názov:  NO  Mn2O7  Fe2O3  CO  SiO2 

 Na2O  

MnO2  FeO  P2O5  PbO  HgO 

 Ag2O 

 

3. Napíš vzorec:  chlorid ciničitý  fluorid sodný  jodid ortuťnatý 

fluorid vápenatý chlorid hlinitý  bromid strieborný 

chlorid nikelnatý fluorid sírový  chlorid fosforečný 

chlorid meďnatý jodid draselný  fluorid kremičitý 

 

4. Napíš názov: PCl3  NaBr  HgI2  PbCl2 

ZnCl2  CaCl2  OsF8  MnBr7 

SbCl5  AlCl3  KF  SF6 

 

5. Utvor správnu dvojicu: 1. P2O3  A: chlorid 

2. CuO  B: halogenid 

3. CaF2  C: oxid 

4. Al2O3 

5. CaCl2 

6. SiF4 

 

6. Utvor správnu dvojicu: 1. MgCl2 A: oxid hlinitý 

2. CO  B: chlorid arzenitý 

    3. AsCl3 C: chlorid horečnatý 

    4. CO2  D: oxid uhoľnatý   

     5. Al2O3 E: oxid uhličitý 

 

7. Vyznač oxidačné čísla prvkov v zlúčenine : 

 

Cl2O  MnO  MnO2  Fe2O3  ZnCl2  SiCl4  PCl5 



Biológia (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. B 

Životné prostredie 

- Súbor vonkajších podmienok a vplyvov, ktoré vplývajú na organizmy 

Životné prostredie organizmov – priestor, ktorý tvoria živé aj neživé zložky prírody (napr. voda, 

vzduch, pôda, živé organizmy a pod.) 

Životné prostredie človeka – prírodné prostredie pretvorené  ľudskou činnosťou 

Tvoria ho: A) prírodné zložky 

                 B) umelé zložky – výtvory ľudskej spoločnosti 

                 C) sociálne zložky – ostatní ľudia, napr. spolužiaci, kolegovia, .... 

- súčasťou  životného prostredia človeka je aj pracovné prostredie, obytné prostredie, rekreačné 

prostredie. 

 

Úlohy ( písomne vypracovať): 

1. Vytvoriť do zošita tabuľku  ako človek zasahuje do prírody. Tabuľka bude obsahovať dva stĺpce: 

pozitívne zásahy a negatívne zásahy ( minimálne 15 zásahov). 

2. Vysvetliť pojem biologická rovnováha (môžete si pomôcť internetom) 

3. Aký význam má pre človeka pracovné, obytné a rekreačné prostredie. 

 

Dejepis (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. B   KULTÚRA A UMENIE 

Učebnica: str. 35 - 36  

- vybrať si 1 maliara z umeleckých smerov a pripraviť si prezentáciu spojenú s ukážkami diel 

alebo referát. 

 

 



Geografia (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. B  BRATISLAVSKÝ KRAJ 

Materiály portál ALF 

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

(bez hesla) 

BRATISLAVSKÝ KRAJ 

 

  

Pomenuj vybrané objekty v slepej mape 

1 rieka 

2 rieka 

3 rieka 

4 vodná nádrž 

5 nížina 

6 nížina 

7 pohorie 

8 mesto 

9 mesto 

10 mesto 

11 mesto 

 

11 – 10 = 1;   9 – 8 = 2;   7 – 5 = 3;   4 – 3 = 4;  2 – 0 =5 

 

10 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 



1. Doplň: 

Bratislavský kraj sa rozprestiera v ............................... podnebnom pásme, v ......................... 

podnebnej oblasti; s priemernými teplotami ......................... a priemernými zrážkami 

.............................. Z hľadiska vegetácie, územie zasahuje do dvoch vegetačných pásiem: 1 

................................, ktoré je pokryté pôdami ............................................. .............................; 2 

................................................, ktoré pokrývajú pôdy ..............................................; vyskytuje sa 

vegetačný výškový stupeň  ...............................lesy, ktoré sa nachádzajú najmä v pohorí 

.......................................... a rastú v nich dreviny: 1 ...................., 2 ....................., 3 ...................., 4 

........................... a 5 ....................................... V oblasti sú tri CHKO: 1............................................., 2 

................................................, 3 ............................................... 

Medzi riekou ........................................... a ......................................... sa nachádza chránená 

vodohospodárska oblasť ............................................................; na nej sa pestuje 

1................................................,2............................................, 3 ............................................................., 

4 ....................................................., 5 .................................................... 

V oblasti sa nachádza významné pútnické miesto .....................................; (27)   

Na území žili v minulosti kmene: 1 ........................................, zachovalo sa po nich 

......................................................; 2 ......................................., zachovalo sa po nich 

.........................................; v ........... storočí prišli na územie Slovania.  

V 15. storočí tu pôsobila prvá univerzita: ....................................................................., dnes 

najznámejšou univerzitou je ...................................................., okrem nej sa tu vyskytujú vysoké školy: 

1...............................................................,2........................................................, 

3 ........................................................., 4 ...............................................................; 

Bratislava sa v minulosti volala ........................................................., dnes je sídlom významných 

politických orgánov: 1 .................................., 2 .......................................,  

3 ............................................., 4 .............................................. 

V kraji sú:  prírodné kúpaliská, napr.1 .........................................., 2 .......................................,  

3 ....................................; hrady 1.................................., 2......................................, 

3.......................................; výstavisko ...................................... 



Využívajú sa tri letiská: 1..................................., 2 .................................., 3 .................................. (26) 

Kraj, okrem Bratislavy tvoria 3 okresy; pomenuj ich a uveď ku každému, načo sa zameriava: (6) 

1................................................................................................................................................................. 

2 ................................................................................................................................................................. 

3 ................................................................................................................................................................. 

Kde sa nachádza Eurovalley a načo sa zameriava: ..............................................................................(2) 

Uveď podniky jednotlivých priemyselných odvetví Bratislavy a napíš, načo sa zameriavajú: 

- strojárenský priemysel (1) ....................................................................................................................... 

- chemický priemysel (2) .......................................................................................................................... 

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

- potravinársky (2) ..................................................................................................................................... 

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

 

66 – 59 = 1;   58 – 50 = 2;   49 – 33 = 3;   32 – 20 = 4;   19 – 0 = 5 

 

 

 

Fyzika (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. B  

1. Vyhľadať základné informácie  a zaujímavosti o Slnku (zdroj svetla )  a spracovať ich vo forme 

prezentácie. 

2. Podľa návodu v učebnici - Fyzika pre 8.ročník základnej školy(A 4) str.19 – „Alternatívna 

úloha“ urobiť pokus,  

 zapísať do zošita odpovede na otázky pod úlohou. 

 

 

 



Náboženská výchova (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. B  S V I A T O S T I 

Materiály portál ALF 

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

(bez hesla) 

 

Občianska náuka (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. B  Právne normy 

Materiály portál ALF 

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

(bez hesla) 

 

Technika (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. B  

Elektrické obvody, zdroje elektriny 

 

Hudobná výchova (týždeň 16. – 20. 3.2020)   

8. B 

Referát na jednu z tém: 

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

  



Výtvarná výchova (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. B  

Téma: maliar - Michalangelo, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Salvadore 

Dalí, Alfonz Mucha, Ľudovít Fulla, Martin Benka. 

Množstvo :  minimálne 8 snímok. 

1.snímka -meno maliara + meno žiaka, trieda 

Predposledná: zoznam webových stránok 

Posledná: Ďakujem za pozornosť. 

Požiadavka: Málo textu, viac obrázkov, životopis veľmi stručne, pár vetami, hlavne storočie a 

obdobie, v ktorom tvorili, zaujímavosti o maliarovi, alebo  o obraze, soche..... 

 

Etická výchova (týždeň 16. – 20. 3.2020)   

8. B 

Referát na tému: Práva detí (5 snímok). 

 

Telesná a športová výchova (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

8. B  Skok do výšky 

 

https://www.youtube.com/watch?v=00SvNlntK-E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fvflv6270J0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=00SvNlntK-E
https://www.youtube.com/watch?v=Fvflv6270J0

