
Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 20.4 do 24.04.2020 

 

Lekcia 5 Our Environment 

5 A Climate change 

- nová slovná zásoba učebnica s. 56/1a, b písomne, s. 56/2a, b - počúvanie:  

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

- s. 57/3 písomne 

 

Gramatika – trpný rod. Prehľad gramatiky a tabuliek nájdete v pracovnom zošite na s. 72, 73, 74, tak sa to naučte z toho. Je to 

tam veľmi dobre vysvetlené. Kto bol na online hodine tak som to vysvetlila tam.  

- učebnica s. 57/5 – prepíšte vety do trpného rodu 

- s. 57/6ab – písomne. Počúvanie: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=sk&selLanguage=sk 

- slovnú zásobu nájdete aj vzadu v pracovnom zošite v preklade. 

- pracovný list na online hodinu som vám poslala v emaile. Pripravte si ho na online hodinu, ostatní si ho môžu vypracovať doma. 

- Je veľmi dôležité zopakovať si nepravidelné slovesá – 3. stĺpec.  

Online hodina (kto môže) – 20.4. o 12:30 cez ZOOM a 21.4. o 12:30 cez ZOOM 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

8. ročník, 20. 04. – 24. 04. 2020 

Milí ôsmaci, prosím Vás o zaslanie aspoň jednej vyplnenej úlohy týždenne, ak máte možnosť. (odfotiť zo zošita a poslať na e-mail) 
V prípade nejasností ma kontaktuje telefonicky. 
 
t.c: 0918751224 
e-mail: olveckasilvia@gmial.com 
 

Gramatika 

Syntax – opakovanie- Test cez portál ALF zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Spojky – poznámky odpísať do zošita alebo vytlačiť a nalepiť 

Spojky 
 

Spojky sú neohybné neplnovýznamové slová, bez vetnočlenskej platnosti, spájajú slová /vetné členy/ a vety. 

Priraďovacie spojky Podraďovacie spojky 

  

Spájajú rovnocenné vetné členy a vety v súvetí Spájajú nerovnocenné vety v súvetí 

  



1. Zlučovacie-a, i, aj, ani najprv-potom 
2. Stupňovacie-ba, ba aj, ba i, ešte aj, nielen-ale aj 
3. Odporovacie- ale, no, lež, a /ale/ 
4. Vylučovacie-buď, alebo, či, buď –alebo 

 

Že, aby, žeby, keď, či, lebo ,pretože, hoci, kým, 

keďže, aj keď, i keď... 

Pravopis priraď. spojok: Pravopis podr. spojok 

- pred priraď. spojkami: a, i , aj, ani, alebo, či nepíšeme čiarku, ak sa tieto spojky vo vete opakujú, píšeme čiarku 
pred druhou /a ďaľšou/ opakovanou spojkou, napr.: Bolo mi aj do smiechu, aj do plaču. 

- k priraďovacím spojkám patria aj dvojslovné spojky : a preto, a teda, a tak, a jednako, a predsa, pred ktorými 
píšeme čiarku 

-pred podraďovacími  spojkami píšeme 

čiarku 

 

Literatúra  
Dievčenský román: L.M.Montgomeryová – Anna zo Zeleného domu  

- prečítať ukážku  
- napísať stručnú charakteristiku Anny (cca 7 riadkov) 

 

 

 

 

 

Technická výchova 

 

Účinky el. prúdu na ľudský organizmus. Pravidlá prvej pomoci. Uč. Tech. str. 85-87 

 

Ruský jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 20.04. do 24.04.2020 



- pracovný zošit s- 66/6,7. 

- vypracovanie malého projektu na tému: Počasie – budete pozorovať počasie každý deň, počas celého týždňa. Pripravíte si tabuľku na celý týždeň 

(pondelok až nedeľa), do ktorej budete počasie zaznamenávať. Môžete si vymyslieť vlastné obrázky alebo piktogramy a nakresliť, alebo nalepiť do 

tabuľky. Môžete použiť ľubovoľný materiál, alebo techniku tvorby projektu.  

 

Posielajte na email do 24.4.       Email: tanickavrabel@gmail.com 

 

Chémia – 8.ročník 

Týždeň:  20.4-24.4.2020 

Úloha 1 :  Poznámky  do zošita  

NÁZVOSLOVIE KYSLÍKATÝCH KYSELÍN 

• kyslíkaté kyseliny sú trojprvkové zlúčeniny vodíka, kyslíka a kyselinotvorného prvku – H X O,  

• v molekule kyseliny má vodík oxidačné číslo +I, kyslík –II a kyselinotvorný prvok +I až +VIII, 

• názov kyslíkatých kyselín sa tvorí z dvoch slov: 

• podstatné meno je slovo kyselina 

• prídavné meno je utvorené z názvu kyselinotvorného prvku a prípony zodpovedajúcej oxidačnému číslu 

Príklad 

KYSELINA DUSIČNÁ: 

1. vypíšeme prvky        H  N  O 

2. určíme oxidačné . čísla       H +I  N +V   O -II 

3. kladné oxidačné čísla spočítame a vydelíme  ox. číslom kyslíka, toto číslo zapíšeme za kyslík  I+V= VI                             6 /2 =3 

4. Výsledný vzorec HNO3 
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KYSELINA SÍROVÁ 

1. vypíšeme prvky     H S O 

2. určíme oxidačné čísla     H +I S +VI O-II 

3. kladné oxidačné čísla spočítame a vydelíme  oxidačným  číslom kyslíka  I+VI = VII   7/2 =3,5 

4. keďže počet atómov nemôžeme vyjadriť desatinným číslom, vodík vynásobíme číslom 2, aby sme dostali celé číslo  

5. ( 2*1) +6 = 8        8/2=4 

6. Výsledný vzorec bude H2SO4 

Číslo 2 za vodík dávam iba pri oxidačných číslach II, IV, VI, VIII !!!!!! 

Precvičovanie 

Kyselina jódna  H IO             H +I I+I O –II    (  (1+1) /2= 1)                  HIO 

(jednotku za kyslík nepíšeme) 

Kyselina chlórnatá  H Cl O               H+I Cl+II O-II   

 (1+2=3/2= 1,5,  musíme dať 2 za vodík 2*1 + 2= 4/2 = 2)                 H2ClO2 

Zvyšné vzorce skúste vypracovať, na online hodine si ich skontrolujeme 

Kyselina dusná  

Kyselina boritá  

Kyselina manganistá  

Kyselina fosforečná  

Kyselina selénová  

Kyselina siričitá  

Kyselina dusitá  

Kyselina uhličitá  



Kyselina jodistá  

Kyselina chloritá  

Kyselina brómová  

Kyselina olovnatá  

Kyselina chlórna  

Kyselina ciničitá  

Kyselina mangánová  

Kyselina arzenitá  

Kyselina chloričitá  

Kyselina jodistá  

 

Online hodina 22.4. 8.A 10:00    

                                     8.D 13:00 

 23.4.    8.C 11:00 

               8.B  13:00 

 

𝑵𝒂𝟐𝑶  

𝑪𝒂𝑶  

𝑺𝑶𝟐  

𝑵𝟐𝑶𝟑  

𝑪𝒍𝟐𝑶𝟓  

𝑷𝒃𝑶  

𝑨𝒈𝟐𝑶𝟕  

𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑  

𝑭𝒆𝑶  

𝑪𝑶𝟐  

𝑷𝟐𝑶𝟓  

𝑵𝟐𝑶  

𝑵𝑶𝟐  

𝑪𝒖𝑶  

𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑  

𝑲𝟐𝑶  

𝑺𝒊𝑶𝟐  

𝑵𝟐𝑶𝟓  

𝑴𝒈𝑶  

𝑳𝒊𝟐𝑶  

𝑪𝒍𝟐𝑶𝟑  

𝑺𝑶𝟑  

𝑨𝒖𝟐𝑶𝟕  

𝑯𝒈𝟐𝑶  



𝑷𝒃𝑶𝟐  

𝑰𝟐𝑶𝟕  

𝑨𝒈𝟐𝑶  

𝑵𝒊𝑶  

𝑴𝒏𝟐𝑶𝟑  

𝑪𝒍𝟐𝑶𝟕  

𝑵𝑶  

𝑴𝒏𝟐𝑶𝟕  

𝑶𝒔𝑶𝟒  

𝒁𝒏𝑶  

𝑩𝒓𝑶𝟐  

𝑯𝒈𝑶  

𝑪𝒖𝟐𝑶  

𝑪𝒍𝟐𝑶  

𝑪𝑶  

 

 Oxid strieborný 

 Oxid chloritý 

 Oxid meďnatý 

 Oxid lítny 

 Oxid hlinitý 

 Oxid olovnatý 

 Oxid kremičitý 

 Oxid zinočnatý 

 Oxid sírový 

 Oxid horečnatý 

 Oxid ortuťnatý 

 Oxid draselný 

 Oxid železitý 

 Oxid meďný 

 Oxid olovičitý 

 Oxid fosforečný 

 Oxid osmičelý 

 Oxid vápenatý 

 Oxid chlorečný 

 Oxid ortuťný 

 Oxid chlórny 

 Oxid sodný 

 Oxid manganistý 

 Oxid dusnatý 

 Oxid chlórny 

 Oxid dusitý 

 Oxid siričitý 

 Oxid uholnatý 

 Oxid striebristý 

 Oxid dusičný 

 Oxid chloristý 

 Oxid bromičitý 

 Oxid dusný 

 Oxid zlatistý 

 Oxid uhličitý 

 Oxid manganitý 

 Oxid nikelnatý 

 Oxid jodistý 

 Oxid dusičitý 

 

A skupina          B skupina 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemický vzorec Názov zlúčeniny 

 Oxid  strieborný 

 Oxid  hlinitý 

 Oxid  osmičelý 

 Oxid  jodistý 

 Oxid  ortuťnatý 

 Oxid  kremičitý 

𝑷𝒃𝑶𝟐  

𝑷𝟐𝑶𝟓  

𝑴𝒈𝑶  

𝑪𝒖𝟐𝑶  

𝑺𝑶𝟑  

𝑨𝒖𝟐𝑶𝟕  

Chemický vzorec Názov zlúčeniny 

𝑵𝒂𝟐𝑶  

𝒁𝒏𝑶  

𝑵𝟐𝑶𝟑  

𝑪𝒍𝟐𝑶𝟕  

𝑷𝟐𝑶𝟓  

𝑶𝒔𝑶𝟒  

 Oxid  sírový 

 Oxid železitý 

 Oxid  draselný 

 Oxid  vápenatý 

 Oxid  siričitý 

 Oxid  chlorečný 



 

 

Vyučovací predmet : Fyzika                                            Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 



Triedy:  8.B,                                                            Úlohy na obdobie : 20.4. -24.4. 2020 

 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo pod názvom  „ Odraz svetla “ 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) 

             ( Informácie uvedené v prezentácii sú zároveň poznámky, ktoré si môžete prepísať  

             do zošita. ) 

2. Úloha : skúste napísať svoje meno a priezvisko veľkými tlačenými písmenami na 

kancelársky papier tak , aby ste ho mohli v zrkadle správne čítať .(Každé písmeno 

musíte stranovo prevrátiť, ale aj celé slová musíte stranovo prevrátiť ! ) 

 

3. Doplniť učivo o odraze svetla aj so zaujímavými úlohami na precvičenie si môžete na 

stránke : 

 

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

Prírodovedné predmety →ZŠ -1.časť → Prírodoveda → XI. Svetlo a zvuk → Odraz 

 

P.S.  Naďalej mi môžete ešte posielať prezentácie o Slnku, ale aj napr. krátke 

videá alebo fotodokumentáciu pokusov, ktoré ste si mohli doma urobiť 

v predchádzajúcom období 

na email : zlatapavlovicova@gmail.com 

 

Matematika (20.4. – 24.4.2020)  8. B – Hranoly 

ALF ÚLOHY!  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. 

ZOOM: utorok 21.4.2020 o 11:00 (následne dohoda cez email). Údaje po vyžiadaní na email. 

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

štvorca, obdĺžnika, ....)  

Zbierka pre 8.ročník     

Strany: 53 a 54 celé strany  Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

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. 

https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne
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Teória – opakovanie  (už bola daná aj pre tým) 

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 

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 : 

 Vypracovať cvičenia v pracovnom zošite str. 70 a 72. Nech mi posielajú vypracovane úlohy 

na tento mail.  halakova..maria @gmail.com 

 

 

 ANJ Mgr. Monika Kubrická  20.4.-24.4.2020 

1.hodina Workbook 

-U5 – slovná zásoba 5A – naučiť sa nové slovíčka 

-WB str.44/cv.1,2 – precvičenie slovnej zásoby 



2.hodina 

-gramatika – (nalepiť alebo prepísať do zošita, naučiť sa)  

-kto chce podrobne a ďalšie príklady, nájde ich v pracovnom zošite na str.72,73,74 

PASSIVE VOICE (trpný rod) 

-používame ho ak nás zaujíma výsledok a nie pôvodca deja (dom bol postavený, autá sú 

vyrábané, kniha bude vydaná....) 

-ak by sme chceli vyjadriť pôvodcu deja tak použijeme „BY“ (by Shakespeare, by the new 

architect....) 

-tvar: TO BE (v akomkoľvek tvare, čase) + past participle ( 3.stĺpec alebo sloveso 

s koncovkou –ed) 

        =   (am, is, are, was, were, have been, has been, will be, is going to be...) + past participle 

Príklad – This book was written in 2010., Toyota is produced in Japan. , These buildings have 

been visited for long time. 

Zápor – to be +not  + past participle 

 This book wasn´t written in 2000.  Toyota isn´t produced in Germany. 

Otázka – výmena slovosledu v slovese TO BE 

 Was this book written in 2010?  Is Toyota produced in Japan? 

-Workbook str.44/cv.3 – passive voice 

3.hodina Workbook 

-str.45/ cv.5,6 – precvičiť a upevniť používanie trpného rodu 

-opakovať si slovnú zásobu 5A 

Prácu za celý týždeň prosím odfotiť a poslať na mail ako predtým, aby som vedela ako 

pracujete. 

AK JE ČOKOĽVEK NEJASNÉ, CHCETE NIEČO KONZULTOVAŤ, VYSVETLIŤ 

poprosím kontaktovať ma na mail, ktorý už máte kubrickam@gmail.com . 

PRAJEM KRÁSNY SLNEČNÝ TÝŽDEŇ  

 

VYV  

Téma: EKO ornament 

Pomôcky: rolky z toaletného papiera, kuchynskej utierky, lepidlo (duvilax, Herkules, tavné 

lepidlo),  nožnice, kartón, ceruzka. 

Z kartóna si vystrihnite štvorec s rozmermi cca 20x20cm (môže byť aj obdĺžnik). Rolku z 

toaletného papiera si trošku  stlačte, a nastrihajte si asi 1 cm široké pásiky. Tie si potom 

skladáte do rôznych tvarov a lepíte ich k sebe a na podklad. 

mailto:kubrickam@gmail.com


Použite svoju fantáziu. Nekopírujte, len sa inšpirujte. 

Prácu máte na dva týždne. 

Všetky práce si odkladajte. Budem ich od vás vyžadovať. 

 

Príklad, ako by vaša práca mala vyzerať: 

 

 

 

 

 

Biológia 

 

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.  

 

 

Úloha ( písomne): vypracovanie zaslať na mail 

- Akým spôsobom by sa dali zmierniť globálne ekologické problémy  

 

Ak je čokoľvek nejasné, chcete niečo konzultovať, vysvetliť poprosím aby ste ma 

kontaktovali na mail dominikajamborova11@gmail.com 

Prajem pekný týždeň  

 

 

 

 

 

 

mailto:dominikajamborova11@gmail.com


Dejepis  

8. ročník, 20. 04. – 24. 04. 2020 

Milí ôsmaci, 

chcem sa ešte raz poďakovať všetkým, ktorí ste splnili dané úlohy z dejepisu a preposlali mi 

ich elektronicky. Tí, ktorí ste tak doteraz neurobili a máte možnosť, prepošlite mi to dodatočne. 

V prípade nejasností ma kontaktujte telefonicky alebo elektronicky. 

t.č: 0918751224 

e-mail: olveckasilvia@gmial.com 

 

Téma:  SLOVENSKÍ  VZDELANCI – koniec  18. stor. 

 

 

SLOVENSKÍ  VZDELANCI– koniec  18. stor. 

 

KATOLÍCI EVANJELICI 

BRATISLAVA TRNAVA  

Generálny seminár Slovenské učené 

tovarišstvo 

ŠTÚROVCI 

   

škola pre katolíckych kňazov 

ANTON BERNOLÁK 

1787 – kodifikácia spisovnej 

slovenčiny: 

Jazykovedno-kritická 

rozprava o slovenských 

písmenách 
Slovenská gramatika /píš, 

ako počuješ- fonetický 

princíp, západoslovenské 

nárečie/ 

Slowár Slowenskí  Česko-

Laťinsko-Nemecko-

Uherskí 

1792 

Spolok: zvyšovanie 

vzdelanosti 

kultivácia ľudu 

 

JURAJ FÁNDLY 

tajomník a pokladník SUT 

katolícky kňaz 

učil farníkov rozumne 

hospodárit a zdravo žiť 

Biblická čeština 

 

- tabuľku odpísať do zošita alebo vytlačiť a nalepiť 

- učebnica str. 40, 41, 42 

- uč. str. 42 – Reč  prameňov – vypísať z príručky Pravidlá moresnosti  správanie 

kultivovaného človeka 

 

 

 

 



Náboženská výchova 

Náboženská výchova (týždeň 30.3. – 3.4.2020) 8. A Veľkonočná nedeľa Pánovho 

zmŕtvychvstania Materiály portál ALF zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: 

zstribecskato (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla) 

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

krížová_cesta_v_čase_epidémie.pdf 

http://www.zstribecskato.sk/cms/moduly/komentar/prilohy/krizova_cesta_v_case_epidemie.p

df 

 

Informatika 

 

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

meno žiaka (bez hesla) Test na portáli ALF Názov: Opakovanie 

 

Občianska náuka 

Odovzdávanie projektov,  do 30.4.2020 : prosím o zaslanie . Témy z učebnice na výber: 

 Právo na ochranu spotrebiteľov, 

 Rodinné právo, 

 Občianske právo,  

 Trestné právo...a ďalšie podľa vlastného výberu) 

 Rozsah projektu: A4 formát, text 15-20 viet, obrázky. Mail: lubica.balaziova @centrum.sk 

 

 Opakovanie (práca s učebnicou, vypísať do zošita): V ktorom odvetví práva by ste našli 

odpoveď na otázky? 

 1. Ako sa zakladá obchodná spoločnosť? 

 2. Kto u nás môže uzavrieť manželstvo? 

 3. Kto môže byť u nás zvolený za prezidenta? 

 4. Akými trestami možno postihnúť páchateľov? 

 5. Ako postupovať pri reklamácii výrobku? 

 6. Ako bude vytvorená vláda SR? 

 7. Ako bude postihnutý účastník dopravnej nehody? 

 8. Ako riešiť problémy s neplatičmi daní? 

 9. Ako riešiť prepustenie zamestnanca z práce? 

 10.Ako riešiť lúpežné prepadnutie občana SR? 

http://www.zstribecskato.sk/cms/moduly/komentar/prilohy/krizova_cesta_v_case_epidemie.pdf
http://www.zstribecskato.sk/cms/moduly/komentar/prilohy/krizova_cesta_v_case_epidemie.pdf


 11.Ako riešiť dedenie majetku? 

 12.Ako riešiť problémy s nezákonným výrubom lesa? 

 13.Ako riešiť problém s predajom domu? 

 14.Ako riešiť problém s deťmi s rozvedeným rodín? 

 

Telesná a športová výchova  

 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/telesna a športová 

výchova_pre_2._stupeň. pdf 

 

Anglický jazyk 

Mgr. Zuzana Antalova 20.4.2020-24.4.2020 8.B 

 Milý žiaci tento týždeň sa dostávame k lekcii číslo 5, teda konečne k novému učivu tak by 

som vás poprosila viac sa zapájať a o vašu spätnú väzbu k niektorým cvičeniam.- samozrejme 

podla možnosti. Vyplnene cvičenia mi prosím posielajte na môj mail: 

zuzanantalova11@gmail.com, alebo na edupage kde budem odteraz tiež vám dávať domáce 

úlohy, alebo kľudne cez FB. Domáca úloha na teto týždeň: ☺ Otvoríme si učebnicu na strane 

56/ 1 , zamerané na slovnú zásobu, kde si do zošita pomocou slovníka pospájate výrazy so 

slovíčkami. Následne si prečítate text Climate change : its biggest cause a skúsite si priradiť 

slovíčka z prvého cvičenia do textu. ☺ Potom vás poprosím pustiť si nahrávku 56/2a a 

skontrolovať dane slovíčka ktoré ste doplnili do textu. ☺ Potom prejdete na stranu 57/ 3 a 

pokúsite sa nájst slova v texte ...toto si spravte tiež do zošita. ☺ Poprosím si vypracovat aj 

cvičenia z pracovného zošita 5A, nevidím strana le hadam to nájdeme..... čiže prvé druhé 

cvičenie z pracovného zošita a toto vás poprosím poslať na mail. ☺ Keď sa pozriete na stranu 

57 máte tam novú gramatiku passive voice/ trpný rod . ☺ V druhej prílohe vám posielam 

rokou napísanú gramatiku, tak prosím zatiaľ si ju len prepíšte do zošita ak by ste niečomu 

nechápali tak kľudne mi napíšte. Ďakujem a pekný týždeň prajem . Držte sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zstribecskato.sk/cms/moduly/komentar/prilohy/telesna


Samoštúdium  Ruský jazyk  (týždeň 20.4. - 24.4.  2020) 

Trieda:  8.B 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

 

Ahojte, ôsmaci!  

 

Cez Edupage som vám poslala zvukové nahrávky textov, cvičení k učebnici RJ podľa lekcií. 

Vypočujte  si nahrávky k lekcii 17 a 18. Sledujte  prízvuk a intonáciu viet. Zároveň som 

pripojila aj krátke prezentácie k učivu, ktoré  sme preberali a budeme preberať. Pozrite si 

prezentáciu k lekcii 17 a 18. 

 

Minulý týždeň ste si mali  z pracovného zošita Hravá ruština urobiť str. 67/ Opakovanie–   

lekcie 18→cvičenia  1, 2, 3, 4 a pracovný  list  - Времена года  

                                                ↓ 

В году 4 времена года: весна,лето,осень,зима   Каждый сезон длится 3 месяца. ( Každá 

sezóna trvá 3 mesiace.) 

 

1. Какое это время года? 

 

На улице жарко,тепло, гром гремит  ............................................... 

Идёт снег , метель, холодно  ..................................................... 

Жёлтые деревья , дни дождливые,  туман  .................................... 

Зелёная трава ,тает снег ......................................... 

2. Когда? 

 

• Мы катаемся на лыжах,санках ................................ 

• Мы загораем на солнце, отдыхаем у моря  ................................. 

• Всё зелёное , прилетают птицы............................................. 

• Бывают часто туманы........................................ 

• Вы любите гулять в лесу, ходит за грибами  .................................. 

 

3. Переведите на русский язык. ( Preložte do ruštiny.) 

 

jar - ............................    leto- ......................  jeseň -..........................  zima - ...................... 

 

ročné obdobia- ........................................  chata- ............................... bicykel- ................... 

 

      záhrada- ......................... slnko- ......................... jazero- ......................   sánky- 

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

 

      korčule- ................... kolieskové korčule- .................................. snehuliak - ........................ 

 

  V týždni 30. 3 – 3. 4. 2020 ste si mali do zošitov RJ urobiť čitateľný prepis listu: 

„Привет,  Ян:!“ - z učebnice RJ na str. 75 . 

 

 



Pošlite mi, prosím, vaše prepisy textu listu v zošite,  vypracovanie cvičení z PZ - Hravá 

ruština  str. 67/ Opakovanie –  lekcie 18→ cvičenia  1, 2, 3, 4   a PL   + pracovný  list  - 

Времена года z minulého týždňa = 3 cvičenia, pozri vyššie ) 

mailom na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com, aby som mala spätnú väzbu o vašej práci 

doma, ako ste jednotlivé cvičenia a prepis zvládli.  

Ak máte nainštalovaný ZOOM, môžeme zrealizovať hodinu online. O dátume, čase a 

prihlasovaní vás budem informovať cez Edupage alebo našu pracovnú skupinu samoštúdium 

RJ 8.D,8.B  v messengeri. 

Tento týždeň si urobte test v programe ALF 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Времена гoда. Пoвтoрение 

 

Veľa zdravia a študijného elánu! 

 

Geografia 

20.4.-24.4.2020 

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

meno žiaka (bez hesla)  -    Trenčiansky kraj 

Spravte si skrátené poznámky z Trenčianskeho  kraja do zošita. Pri vypracovaní mapky použi 

mapky v učebnici. 

Kto má vypracovať prezentáciu o danom kraji, pošlite to na adresu 

 eva.makova@ gmail.com, zároveň aj tieto úlohy.  Kto mi neposlal vypracovaný list 

Topoľčany, prosím, pošlite mi to. Ďakujem. 

 

Trenčiansky kraj 

1. Napíš 5 najväčších miest tohto kraja....................................................................................... 

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

2. Aké rieky pretekajú cez mestá? Prievidza - 

                                                              Považská Bystrica- 

                                                              Partizánske – 

3. V okolí Handlovej a Novák sa ťaží .................................uhlie, ktoré sa spaľuje v tepelnej 

elektrárni  v..................................................... 

4. Napíš 4 kúpeľné mestá 

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

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com


5. Neďaleko Bánoviec v obci Uhrovec sa narodili dve významné osobnosti Slovenska 

............................................. a ......................................... 

6. Aké pohorie oddeľuje Partizánske od Považskej Bystrice.................................................. 

7. Napíš 5 informácii o Trenčíne 

 

 

 

8. Z daných pojmov vytvor dvojice (mesto + charakteristika): 

Trenčín, Ilava, Brezová pod Bradlom, Púchov, Trenčianske Teplice, Zemianske Kostoľany, 

Nováky a Handlová , Partizánske , Bojnice, Myjava, Uhrovec 

ťažba hnedého uhlia, kúpele, výroba obuvi, tepelná elektráreň, výroba pneumatik, väznica, 

mohyla M.R.Štefánika, kopanice, festival Pohoda a hrad, rodisko Ľ.Štúra, ZOO 

 

9. Pracuj s mapkami v učebnici 

 

 

 

                                                    

                       

 

 


