
Anglický jazyk 

 

Domáce úlohy 8. B (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 23.03. do 27.03.2020 

 

Písomne:  

OPAKOVANIE - učebnica s. 54/1, 2, 3, 4 

Pracovný zošit s. 42 a 43 

Kto si nevypracoval pracovné listy (poslane emailom) z minulého týždňa, tak tie vypracovať 

tiež, je to opakovanie 4. lekcie. 

 

Zvyšok týždňa máte na vypracovanie projektu s názvom My Hero/heroine. 

Projekt budete robiť v Power Point. Projekt bude obsahovať nasledovné: 

1. Názov projektu, meno, 

2. Nájdete a napíšete informácie o vašom hrdinovi. Ako príklad vám poslúži článok 

o Robinovi Hoodovi zo s. 52 (učebnica) alebo príbeh o kráľovi Arthurovi. Teda môže 

to byť aj príbeh o vašom hrdinovi, alebo legenda o ňom.  

3. Použijete obrázky. Do prezentácie môžete zahrnúť odkazy (link) na nejaké zaujímavé 

video, alebo článok. 

 

Posielajte na email: tanickavrabel@gmail.com  

 

Domáce úlohy 8. B (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 23.03. do 27.03.2020 

- lekcia 18. učebnica s. 75 – čítať text aspoň 3x s dôrazom na správnu výslovnosť 

a intonáciu. 

- s. 76 – nová slovná zásoba naučiť a prepísať do zošita. 

- napíšete aké počasie býva na jar, leto, jeseň, v zime – ku každému napíšete jednu vetu. 

- pracovný zošit s- 65/1,2,3. 

- vypracovať priložený pracovný list na opakovanie. 

 

Vypracovala: T. Vrábelová, email: tanickavrabel@gmail.comMatematika (týždeň 23. – 27. 

3.2020) 

mailto:tanickavrabel@gmail.com


 

8. B – Rovnobežníky, lichobežníky, trojuholníky 

Cez portál ALF 

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

meno žiaka (bez hesla) 

TROJUHOLNÍK 

Obvod rôznostranného trojuholníka označujeme o a 

určíme ho ako súčet všetkých troch strán trojuholníka. 

o = a + b + c 

Obsah rôznostranného trojuholníka označujeme S a 

určíme ho ako polovicu súčinu dĺžky strany a výšky na 

túto stranu. 

 

 

Zbierka pre 8.ročník 

Trojuholník 

Strany: 35 a 36 

Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Možnosť riešiť príklady z učebnice Matematika pre 8.ročník ZŠ 2.časť, strany 85 až 88. 

 

Zbierka pre 8.ročník 

Lichobežník 

Strany: 45 a 46/6 až 12,  

Pri konštrukčných úlohách treba aspoň: zápis, náčrt, konštrukciu. 

46/13a,b;  

47/15,16a, 19, 21,22a,25 

Možnosť riešiť i zvyšné neriešené príklady. 

Možnosť riešiť príklady z učebnice Matematika pre 8.ročník ZŠ 2.časť, strany 89 až 90. 

 



 

 

 

 

 

 



CHÉMIA 8 roč. 

Týždeň 23.3-27.3.2020 

Úloha 1 opakovanie  

Názvoslovie – oxidy, halogenidy 

 

1. Napíš vzorec:  oxid horečnatý         oxid kremičitý  oxid draselný 

oxid zlatistý  oxid hlinitý  oxid sírový 

2. Napíš názov:  NO  Mn2O7  Fe2O3  CO  SiO2 

          MnO2  FeO  P2O5               HgO             Ag2O 

 

3. Napíš vzorec:  chlorid ciničitý           fluorid sodný  jodid ortuťnatý 

fluorid vápenatý chlorid hlinitý  bromid strieborný 

 

4. Napíš názov: PCl3  NaBr  HgI2  PbCl2 

ZnCl2  CaCl2  OsF8  MnBr7 

 

5. Vyznač oxidačné čísla prvkov v zlúčenine : 

 

Cl2O  MnO  MnO2  Fe2O3  ZnCl2  SiCl4 

 

Úloha 2:  Poznámky do zošita 

KYSELINY 

➢ obsahujú atóm vodíka 

➢ delia sa na: a) bezkyslíkaté kyseliny 

                               b) kyslíkaté kyseliny 

A) BEZKYSLIKATÉ KYSELINY 

➢ 2-prvkové zlúčeniny vodíka a nekovového prvku 

➢ Názvoslovie: podstatné m. -  kyselina 

                       Prídavné m. – halogén + vodík + ová 

 

HCl – kyselina chlorovodíková 

HBr – kyselina bromovodíková 

HI – kyselina jodovodíková 

HF – kyselina fluorovodíková 

 

Významné kyseliny 



➢ Kyseliny patria medzi žieraviny 

➢ Predávajú sa ako koncentrované roztoky 

➢ Riedenie: kyselina do vody!!! 

HCl – kyselina chlorovodíková 

➢ Bezfarebná kvapalina (37%) 

➢ Súčasť žalúdočných štiav (0,3-0,4%) 

➢ Využitie: na čistenie kovov, výroba liekov, farieb, plastov 

 

Úloha 3 : 22.3.2020 bol Svetový deň vody - bola by som rada keby ste v jeden deň pili iba 

čistú vodu (ak nie ste chorí ☺) a porozprávali sa s rodičmi, alebo súrodencami prečo je voda  

tak veľmi dôležitá a aký význam má pre nás všetkých (skúsili si spomenúť čo sme sa o vode 

učili v 7. roč. ☺) 

 

 

Vyučovací predmet : Fyzika                                            Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  8.B                                                             Úlohy na obdobie : 23.3. -27.3.2020 

 

1. Prezentácie, ktoré  obsahujú   učivo  z  OPTIKY (časť fyziky, zaoberajúca sa svetlom) 

sú pre žiakov 8.B, 8.C,a 8.D  uverejnené na  portáli  ALF: 

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

triedy  

              →  meno žiaka (bez hesla) 

             ( Informácie uvedené v prezentáciách sú zároveň poznámky, ktoré si môžete 

prepísať  

             do zošita. ) 

             (Učivo si môžete doplniť aj čítaním textu z učebnice Fyzika pre 8. ročník základnej 

školy ) 

              str.9 – str.17) 

2. Urobte si doma jednoduchý pokus –„dôkaz priamočiareho šírenia svetla“. 

Návod nájdete v učebnici Fyzika pre 8. ročník základnej školy str. 16 /úloha č.2 

 

 

 

 

 



 

Vyučovací predmet : Občianska náuka                                    

Trieda:  8.B                                         

 Týždeň 23.3 - 27.3.2020 

 

Základné ľudské práva a slobody 

- Sú vlastné všetkým ľuďom 

- Sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné, nezrušiteľné 

- Môžu byť obmedzené na základe zákona 

- Sloboda nikdy nie je neobmedzená, je spojená so zodpovednosťou 

- Zodpovednosť  uvedomenie si následkov = svojich činov 

Vypracovať cvičenia z učebnice strana 47 / otázku 3 a úlohy a námety na aktivity 

1,2 

 

Informatika 

 Žiaci si pozrú youtube video základov k html. 

Odkaz: https://www. youtube. com /watch?v=Ax4wpS8ixBU 

Kontakt: lubica.balaziova @ centrum.sk 

 

Telesná výchova ( domáce štúdium)  

Pokyny k predmetu Telesná a športová výchova: 

Pohyb na čerstvom vzduchu je nevyhnutný aj v čase karanténnych opatrení. Odborníci 

odporúčajú prechádzku v lese, beh v prírode, bicyklovanie, poprípade prácu na dvore alebo v 

záhrade. Samozrejme, počas všetkých aktivít je potrebné prísne dodržiavať aktuálne platné 

nariadenia na celoštátnej , ako i obecnej úrovni. Uvedené aktivity vykonávajte po konzultácii s 

rodičmi buď samostatne alebo výlučne s členmi vašej domácnosti.  

V nasledujúcich dňoch budú na tejto podstránke postupne pribúdať linky na videá alebo články, 

ktoré svojím obsahom korešpondujú s osnovami učiva ZŠ. Budú zamerané na zdravý životný 

štýl a ukážky techník jednotlivých športov. Dobrý tip počas víkendu pripravte rodičom chutné 

a zdravé raňajky robené s láskou. 

 

Raňajky (zdravé) sú základ dňa :)  

https://www.youtube.com/watch?v=GuorhXYM-30 

Príprava na hádzanú 

https://www.youtube.com/watch?v=XjKWoz_-Ee8 

Kontakt : lubica.balaziova @ centrum.sk 

https://www/
https://www.youtube.com/watch?v=GuorhXYM-30
https://www.youtube.com/watch?v=XjKWoz_-Ee8


 

Environmentalistika  

- Veda, ktorá sa zaoberá životným prostredím 

Skúma vzájomné pôsobenie človeka a ekosystémov – vzájomné vplyvy,  pozitívne 

a negatívne Vedy, ktoré sa skúmajú životné prostredie: 

- dopady činnosti človeka na životné prostredie 

- Zahrňuje tiež ochranu prírody,  monitorovanie zložiek životného prostredia,  

využívanie prírodných zdrojov a pod. 

Ekológia 

- Vedný odbor, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím 

a vzťahmi medzi organizmami navzájom 

Znečisťovanie životného prostredia 

- ide o kontamináciu určitej zložky prostredia 

- negatívne vplyvy činnosti človeka narúšajú zložky biosféry a to vedie k ekologickým 

katastrofám, poškodzovaniu alebo zničeniu ekosystémov 

- Faktory ovplyvňujúce životné prostredie:  

a) Priemysel 

b) Energetika 

c) Ťažba nerastných surovín 

d) Doprava 

e) Odpad 

f) Poľnohospodárstvo 

 

Úloha (písomne) 

1. Vyhľadaj informácie o problematike odlesňovania dažďových pralesov, vyhľadaj aký 

dopad má odlesňovanie na živé organizmy ( rastliny, živočíchy, ľudí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geografia  -   Trnavský kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Prezentácie  ku každej látke sú na portáli ALF 

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

→ meno žiaka (bez hesla)      Trnavský kraj 

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

mamky v učebnici. 

Kto má vypracovať prezentáciu o danom kraji pošlite to na adresu eva.makova@ gmail.com 

 



8.B Mgr. Monika Kubrická    SAMOŠTÚDIUM 23.-27.3.2020 

1.hodina Student´s Book 

-str.52 – Culture – Robin Hood – čítanie s porozumením – prečítať text, vypísať a preložiť 

neznáme slovíčka,  vypracovať cvičenie1 – odpovede na otázky  

2.hodina Student´s Book 

-str.52/cv.2 - napísať interview s Robinom Hoodom podľa zadania (otázka, odpoveď) 

-str.52/cv.4 – napísať aspoň 5 hrdinov/hrdiniek našej krajiny (z minulosti súčasnosti)  -mená 

a čo robia, prečo sú „hrdinami“ 

3.hodina Workbook 

4D – str.40/cv.1, 2 – doplniť chýbajúce slová a fráza do textu, dialógu 

-str.41/cv.3a,b 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

8. ročník  

23. 03. – 27. 03. 2020 

 

Dokončiť úlohy z minulého týždňa. 

 

Technika 

Elektroinštalačné materiály. Učebnica str. 100-103. preštudovať. 

Samoštúdium  RUJ   (23.3. – 27.3. 2020) 

Trieda:  8.D, 8.B    ( jedna  skupina) 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

 

Tematický celok: Človek a príroda  

 

1. Dokončiť zadané cvičenia a pracovný list z minulého týždňa (16.3. – 20.3.2020) 

2. Do zošita urobiť preklad viet – učebnica RJ str. 73/ cvičenie 8 - Скажите   

по- русски . 

3. Pracovný zošit Hravá ruština str. 65/ cvičenie 1 - Lekcia 18 - POČASIE - 

ПОГОДА → urobiť opis k obrázkom s využitím krátkych slovných spojení typu:                           

Тепло.  Жарко. Хорошая погода.  Светит солнце.  

            Холодно. Дует ветер. Идёт дождь. Плохая погода. Туман. 

            Мороз. Холодно. Идёт снег.  

 

Nová SZ  L 18   učebnica str. 76 – napísať do zošitov  

 



časť a)  большое спасибо – veľké ďakujem 

             на этой неделе -  tento týždeň 

            выставка – výstava 

            на дворе тепло, жарко – vonku je teplo, horúco 

         б) самолёт – lietadlo  

             ракета – raketa 

            мороз – mráz,   идёт снег – sneží,  идёт дождь – prší 

            холодно, туман – chladno, hmla    

            дует ветер – fúka vietor  

            итересный – zaujímavý  

časť в)  učebnica RJ str. 76 → žltý rámik 

 

Gramatika   

Časovanie slovies – koncovky 3. osoby plurálu – oni = они 

они – идут , живут, éдут, пишут → ут / ут  

они – поют, встают, делают, читают → ют/ ют 

они- кричат, молчат, учат, кончат→ ат / ат 

они – говорят, сидят, смотрят, любят → ят / ят 

 

Po spoluhláskach ж, ш, ч, щ  nepíšeme  я, ю, ale iba  а, у . 

Я пишу – píšem                  они пишут - píšu 

Я скажу – poviem               они скажут - povedia 

Я кончу – končím              они кончат - končia 

Я чищу – čistím                 они чистят - čistia 

 

4. Vypracovať cvičenia z učebnice RJ str. 77/ cvičenie 1, 2  ( v 1. cvičení doplniť ročné 

obdobia, v 2. odpovedať na otázky) 

 

   Спасибо, это всё ! 

 

 

  Mgr. Zuzana Antalová 8.B 23.3.2020- 27.3.2020 

• Žiaci si prečítajú text na str.50 The customern následne si vypracujú do zošita cvičenia 

grammar na str.51, 4a, 4b , useful expressions, pospájajú si výrazy  

• Vzadu v pracovnom zošite si prepíšu gramatiku 4D a vypracujú cvičenia z daného 

celku 4d 

• Žiaci si začnú vypracovávať cvičenia zo 4 lekcie- zhrnutie  

•  ďalej odporúčam vypracovať a kto má internet na precvičenie gramatiky nasledujúce 

stránky  



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

ge=en 

Žiaci pokiaľ potrebujete informácie, alebo neviete si dať rady s úlohami ponúkla sa              

Ing. Henrieta Knoblochová s pomocou, jej adresa je: henrieta.knoblochová@post.sk 

Mne môžete napísať, ako sa vám darí či ste zdravý a či stíhate s úlohami . Pekný nasledujúci 

týždeň vám prajem L.B, email: lubica.balaziova@centrum.sk ☺ 

 

 Nemecký jazyk 

 

 Deti si zopakujú slovnú zásobu z tejto lekcie. 

 Pripravia si projekt na tému -Schulsachen. Kombinácia obrázkov a  

 textu. Napr. In der Schule habe ich.....ein Lineal,einen Kuli,.....zwei Hefte...  

mailto:lubica.balaziova@centrum.sk

