
   

   

 Ruský jazyk  (týždeň 25.5. 2020 – 29.5.  2020) 

Trieda:  8.B, 8.D        

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

_______________________________________________________________________ 

 

Ahojte! 

 

Ďakujem všetkým, ktorí mi poslali svoj projekt - Počasie aj vypracované cvičenia z PZ/ s. 64.        Kto tak 

neurobil, nech sa snaží o nápravu tento týždeň.  

Adresa: sedmiriam6.a@gmail.com       

V uplynulom období  sme sa lekciu, ktorá je  zameraná na hlavné mesto Ruska -  Moskvu. Pozreli ste si videá, 

prečítali o pamiatkach. Tento týždeň budeme v našej téme pokračovať.  

Vašou úlohou bude:  

- opakovať si SZ – lekcia 19 

- čítať text  На экскурсии в Мoскве - učebnica RJ s. 80 – 81 

- z PZ RJ si vypracovať cv.1 + 2 na str. 68 

- urobiť PL -  На экскурсии в Мoскве, ktorý Vám  pošlem cez Edupage. 

 

Vypracovanie cvičení z PZ - s. 68 a PL -  На экскурсии в Мoскве z Edupage mi, prosím, pošlite 

mailom na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com  do konca týždňa. 

            Je to jedna z častí Vášho portfólia, ktoré na konci školského roka hodnotím! 

 

Plánovanú hodinu RJ presúvam z utorka  na pondelok 25.5. 2020 , 9:30 hod., pretože v utorok budem 

v škole. Danú informáciu som Vám už písala do skupiny v Messengeri.  

  

Príjemný týždeň!     
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8B  ANJ Mg. Monika Kubrická  25.5.-29.5.2020 

 

Student´s Book 

-opakovanie a upevňovanie slovnej zásoby z Unit 5 

-Culture – Australia – str.64/ cv.2,3 a,b – čítanie s porozumením - prečítajte si text, vypíšte neznáme slovíčka a do 

zošita vypracujte cvičenia 

Workbook 

5D – Kids – str.50/ cv.1,2,3 – Everyday English 

-online hodina – streda 10:00   ID 207-217-1697  Heslo 945239 

-tí, ktorí sa prihlásia online, nerobte si cvičenia z Workbooku 

Všetko posielajte na mail : kubrickam gmail.com 

Veľmi sa teším, že ste viacerí začali pracovať a posielať úlohy, dodatočne aj projekty. Dostali ste kritériá hodnotenia, 

ktorých sa budeme držať aj na konci školského roka. Takže už viete čo od vás očakávame. 

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   

Nemecký jazyk 

Upevňovanie gramatiky. PZ 77/10. akujem.  

 

Biológia 

Ahojte! 

Na tento týždeň vám nezadávam žiadnu úlohu. Chcem vás poprosiť, ktorí ste mi neodovzdali všetky zadania 

úloh, prezentácií, aby ste tak urobili priebehu tohto týždňa na mail: dominikajamborova11@gmail.com 

Ďakujem! 

 

 

 

 

 

 



   

   

Matematika (25.5. – 29.5.2020)  8. B – Kruh, kružnica (Opakovanie: 

Pravdepodobnosť a štatistika.)   

Na email ixo4all@gmail.com mi zašlite foto vypracovaných príkladov 1, 6, 10. 

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

ZOOM (vysvetľovanie a spätná väzba): streda 27.5.2020 o 10:00 (následne dohoda), konzultačná hodina pre žiakov – 

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

1.ÚLOHA: Dané sú úsečky dĺžky 4cm, 5cm, 7cm, 11cm, 12cm.Vypočítajte pravdepodobnosť udalosti, že z náhodne 
vybraných troch úsečiek sa dá zostrojiť trojuholník. 
A) 0,5         B) 0,7       C) 0,8       D) 0,3 

2.ÚLOHA: V žrebovacom zariadení sú štartovné čísla od 1 do 20. Aká je pravdepodobnosť, že si prvý žrebujúci pretekár 
v zjazdovom lyžovaní vyžrebuje štartovné číslo menšie ako 6? 

A)  
𝟏

𝟐𝟎
         B)  

𝟑

𝟏𝟎
         C)   

𝟏

𝟑
          D) 

𝟏

𝟒
 

           

3.ÚLOHA: Koľko dvojciferných čísel väčších ako 30 môžete utvoriť z číslic 0, 1, 2, 3, 4,5? Číslice v dvojcifernom čísle sa 
nemôžu opakovať. 
A) 10         B) 14          C) 12          D) 17 

 4.ÚLOHA: V tabuľke vidíme, ako v 4.C dopadla písomná práca 
z matematiky. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraný 
chlapec zo 4.C nemá z tejto písomnej práce horšiu známku ako 
2? 

A) 
𝟕

𝟐𝟕
           B) 

𝟏𝟎

𝟐𝟕
         C)   

𝟏

𝟐
          D)   

𝟓

𝟕
 

      
5.ÚLOHA: V záhrade chceme do radu vysadiť 5 ovocných stromov, z ktorých sú tri jablone a dve hrušky. Koľkými 
rôznymi spôsobmi ich môžeme usporiadať?  
A) 7          B) 10          C)8          D) 6 

6.ÚLOHA: V škatuli je 5 čiernych šachových figúrok. Koľko figúrok bielej farby máme pridať do tejto škatule, aby 
pravdepodobnosť vytiahnutia čiernej figúrky bola 1 : 4? 
A) 10          B) 20          C) 15          D) 25 

7.ÚLOHA: Aká je pravdepodobnosť náhodnej udalosti, že zo spoločnosti 5 mužov a 7 žien ako prvý odišiel muž? 

A) 
𝟓

𝟏𝟐
         B)  

𝟓

𝟕
          C) 

𝟕

𝟓
         D) 

𝟕

𝟏𝟐
 

     
8.ÚLOHA: Eva si vždy oblieka blúzku so sukňou alebo pulóver s nohavicami. Má štyri blúzky a sedem sukní, pričom 
každá sukňa sa hodí ku všetkým blúzkam. Má tri pulóvre a dvoje nohavíc, pričom každé nohavice sa hodia ku všetkým 
pulóvrom. Koľkými rôznymi spôsobmi sa môže Eva obliecť? 
A) 16          B) 34          C ) 55          D) 168  
 

        Známka       Počet dievčat     Počet chlapcov 

            1                                                              6                 7 

            2                2                 3 

            3                4                 2 

            4                1                 2 
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9.ÚLOHA: Adam získal 6 bodov. Údaje uvedene v 
tabuľke spracoval do stĺpcového diagramu. Stĺpec 
znázorňujúci počet žiakov s 10 bodmi mal výšku 
7,5 cm. Vypočítajte, koľko centimetrov vysoký bol 
stĺpec znázorňujúci počet žiakov so 7 bodmi. 
A) 6          B) 10          C ) 9          D) 8,5  
 
 
 
 
 
10.ÚLOHA: V tabuľke sú uvedene údaje o 
Milanových výdavkoch za darčeky v minulom roku. 

 
 
 
 
 

Ktorý kruhový diagram správne zobrazuje rozdelenie Milanových výdavkov za darčeky? 
 

 

 

Chémia 8. 

Ročník 

25.5.-29.5.2020 

Úloha 1: Poslať 

mi pokus: 

Zisťovanie pH 

roztokov 

v domácich 

podmienkach(odfotené a vyplnenú tabuľku s nákresom) na mail jkacinova@azet.sk do 29.5.2020 

Úloha 2 v programe Alf zopakovať   periodickú tabuľku prvkov – chemické prvky, Hydroxidy a pH 

Zadanie: Chemické prvky 

 
Zadanie : Hydroxidy a pH 

Prihlásenie: zstribecskato.sk – program ALF-kód školy:zstribecskato (bez hesla)- výber triedy – meno 

žiaka (bez hesla) 
 

mailto:jkacinova@azet.sk


   

   

Online hodina – dátum a čas upresním cez triedneho učiteľa 

Vyučovací predmet : Fyzika                                            Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  8.B, 8.C,8.D                                                            Úlohy na obdobie : 25.5 -29 .5. 2020 

 

1. Prezentácia na tému   „ Optické vlastnosti oka  “ 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) 

2. Informácie v prezentácií si prečítajte, poznámky si nepíšte!!!  Informácie sú  len na  

rozšírenie vašich vedomostí o ľudskom tele a jeho fungovaní !!!! 

3. Odpovede na otázky v závere prezentácie si môžete napísať do zošita, zdokumentovať a poslať na 

môj email:   zlatapavlovicova@gmail.com 

 

4. !!!Dobrovoľná úloha!!! : Môžete vyhľadať informácie na internete a spracovať ich vo forme prezentácie na 

tému : „Optické  prístroje“. Vybrať si môžete jeden z optických prístrojov (Ďalekohľad, Fotoaparát, 

Mikroskop). Pri tvorbe prezentácie Vám nechávam „voľnú ruku“. Teším sa na zaujímavé spracovanie 

vzniku, histórie až po súčasnosť  a fyzikálnu podstatu menovaných optických prístrojov !!!  

Ruský jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

Týždeň od 25.5. do 29.5.2020 

 

LEKCIA 19 -  Na exkurzii v Moskve 

Domáca úloha:  -    pracovný zošit s. 68 

- pracovný list (pošlem na edupage) – vypracovať a poslať do konca tohto 

týždňa na email. 

Na online hodine sa dohodneme cez messenger. 

 

Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

Týždeň od 25.5. do 29.5.2020 

 



   

   

Lekcia 5 Our Environment 

Ahojte decká, 

Kedže sme s programom Alf ešte na mojich hodinách nepracovali, tak si urobíme 2 testíky 

z Lekcie 5. Takto budeme vedieť ako sme na tom s našimi vedomosťami. Na online hodine si 

test vyhodnotíme. Prosím vás všetkých o vypracovanie! 

Program ALF (cez stránku školy) 

 

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

Názov č. 2: Project 4, unit 5 

 

Online hodina – dohodneme sa cez messenger!  

Informatika 

  V prípade, že ste IT FITNESS TEST 2020 ešte neabsolvovali IT FITNESS TEST 2020 Otestuj svoje IT zručnosti v najväčšom 

IT teste národa. https://itfitness.sk/sk/ zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato (bez hesla) → výber 

triedy → meno žiaka (bez hesla) Test na portáli ALF Názov: Informatika, výstupný test A ,výstupný test B. 

OBČIANSKA NÁUKA – Úloha z učebnice – PROSÍM o zaslanie na mail str. 48 Prečítaj si text, vypíš stručné poznámky (v 

bodoch): Základné dokumenty o ľudských právach. Úloha na referáte  prezentácii – po vypracovaní PROSÍM o zaslanie 

na mail.  Vypracuj referát, alebo prezentáciu o základných dokumentoch o ľudských právach (na výber máš Chartu OSN, 

Európsky dohovor o ochrane ľudských práva a slobôd alebo Chartu základných práv Európskej únie.) V referáte alebo 

prezentácii spomeň aj príklady, ako sa porušujú základné ľudské práva a slobody. 

lubica.balaziova@centrum.sk 

Samoštúdium 8.B 25.5.2020-29.5.2020 ANJ Antalová Zuzana 

Ahojte milý žiaci,  

Chcem sa Vám najskôr poďakovať za domáce úlohy. Viem že viacerí 

ste mi písali že úlohy ešte z minulého týždňa ste nepochopili a 

nevedeli vypracovať. To je v poriadku to si vysvetlíme na 

online hodine. Nemusíte to vôbec vypracovávať a zameriame sa 

teda na opakovanie lekcií ktoré sme už prebrali spolu. Posielam 

vám na tento týždeň cvičenia, ktoré si precvičíte. Tieto 

cvičenia mi prosím pokúste poslať  do piatku. V prvom pdf 

súbore máte len opraviť chyby v každom čase ako máte napísané. 

A druhý súbor je v pdf formáte. 

 

mailto:lubica.balaziova@centrum.sk
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1. Do live you in the country or in the city? 

2. Does Jack takes the bus to school? 

3. I have never breakfast in the morning. 

4. He doesn’t believes it. 

5. My grandparents doesn’t have a car. 

6. What do you doing in your free time? 

7. We play sometimes basketball or volleyball. 

8. That baby crys very often. 
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9. What are your sister doing at the moment? 

10. Were are you going? 

11. My older brother revising for the History test. 

12. We arenot having dinner at home today. 

13. I not going to the cinema with them tonight. 

14. Jake and Sam is reading magazines about cars. 

15. Look! The girls running towards them. 

16. Is she comming to talk to us? 
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17. I’ve never try to do it. 

18. Why haven’t she come, yet? 

19. His cousin just has arrived. 

20. They‘v come to see us. 

21. How many times have you was there? 

22. Have you ever borrow money? 

23. Lin haven’t finished her Maths homework. 

24. So far I have readed a lot of English books. 
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25. The joke weren’t funny at all. 

26. What did they bought yesterday? 

27. She didn’t went to the library. 

28. Two years ago they travel around the world. 

29. Did you receive the letter I send you last week? 

30. He droped his mobile. 

31. Paul has broke his leg last month. 

32. She tryed to find it. 



   

   

 
P

a
st

 C
o
n

ti
n

u
o
u

s 

33. What was you doing yesterday at 6 o’clock? 

34. We werenot watching the reality show. 

35. When I was haveing a shower somebody entered my bathroom. 

36. While I crossing the street I saw my classmate Peter with his girlfriend. 

37. Yesterday afternnon John was learning and his brother play computer games. 

38. Where were Alice and Tom go when we saw them? 

39. I was prepareing dinner for the whole family. 

40. As she walking past the bank she noticed something strange. 
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TENSE ACTIVE VOICE PASSIVE VOICE 

PRESENT SIMPLE The teacher punishes me. 

The teacher punishes the boy. 

The teacher punishes the boys. 

I am punished by the teacher. 

The boy is punished by the teacher. 

The boys are punished by the teacher. 

PRESENT 

CONTINUOUS 

The teacher is punishing me. 

The teacher is punishing the boy. 

The teacher is punishing the boys. 

I am being punished by the teacher. 

The boy is being punished by the 

teacher. 

The boys are being punished by the 

teacher. 

PAST SIMPLE The teacher punished me. 

The teacher punished the boys. 

I was punished by the teacher. 

The boys were punished by the teacher. 

PAST 

CONTINUOUS 

The teacher was punishing me. 

The teacher was punishing the boys. 

I was being punished by the teacher. 

The boys were being punished by the 

teacher. 

PRESENT 

PERFECT 

The teacher has punished me. 

The teacher has punished the boy. 

I have been punished by the teacher. 

The boy has been punished by the 

teacher. 

PAST PERFECT The teacher had punished me. 

The teacher had punished the boys. 

I had been punished by the teacher. 

The boys had been punished by the 

teacher. 

FUTURE SIMPLE The teacher will punish me. 

The teacher will punish the boys. 

I will be punished by the teacher. 

The boys will be punished by the 

teacher. 

GOING TO 

FUTURE 

The teacher is going to punish me. 

The teacher is going to punish the 

boys. 

I am going to be punished by the 

teacher. 

The boys are going to be punished by 

the teacher. 

CONDITIONAL The teacher would punish me. 

The teacher would punish the boys. 

I would be punished by the teacher. 

The boys would be punished by the 

teacher, 



   

   

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

8. ročník, 25.05. – 29. 05. 2020 

 

Milí ôsmaci. 

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

vašu samostatnú prácu a dúfam, že vám toto pracovné nasadenie vydrží aj naďalej.  Testy cez program 

ALF slúžia na precvičovanie daného javu . Test si vždy urobte viackrát, aby ste dosiahli čo najväčšiu 

percentuálnu úspešnosť. Vždy sa budem snažiť vybrať test so správnymi odpoveďami, aby ste získali 

spätnú väzbu a chybu si opravili. Ak máte nejaké nejasnosti, kontaktujte ma cez mail a napíšte mi doň 

vaše tel. číslo. 

S pozdravom 

Červeňanská 

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

 

Gramatika: 

 

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

 

v št_r_dsiat_ch rokoch devätnásteho storočia, prv_krát ho videl, 

v prv_ch mrazoch, žiaci ôsm_ch a tret_ch tried, z tret_ch tried, 

MODALS The teacher can punish me. 

The teacher could punish me. 

The teacher may punish me. 

The teacher might punish me. 

The teacher must punish me. 

The teacher had to punish me. 

The teacher shall punish me. 

The teacher should punish me. 

The teacher ought to punish me. 

I can be punished by the teacher. 

I could be punished by the teacher. 

I may be punished by the teacher. 

I might be punished by the teacher. 

I must be punished by the teacher. 

I had to be punished by the teacher. 

I shall be punished by the teacher. 

I should be punished by the teacher. 

I ought to be punished by the teacher. 

mailto:olveckasilvia@gmial.com


   

   

vo svojich tr_dsiat_ch  rokoch,  prišiel po piat_ch minútach, tí boli 

prv_, na piat_  deň, trojnásobn_  víťazi, druh_   vybehol na trať 

pri každých desiat_ch krokoch zastal, už po desiat_krát  zvíťazil, 

pred mnoh_m_    rokmi, zastavili ho už päťdesiat_   piat_   ľudia, 

ako  osemdesiatročn_  po šesťst_    raz vystúpil na Kriváň, tí druh_ 

neprišli, vyliečil sa z mnohonásobn_ch  poranení, tr_  razy vyskočil, 

navštevuje  nult_   ročník, za siedm_m_   horami, na tridsiat_ ch 

stranách, chcete byť prv_   alebo  posledn_, spomedzi  ôsm_ch  vĺčat, 

tis_c_krát , tí druh_   neprišli, s ôsm_m_  členmi, o štvrť na tr_ , 

skončili sme štvrt_, druh_krát  ma už neklam, v št_ridsiat_ch  rokoch 

minulého  storočia, v piat__ch   siedm_ch  triedach,  v šiest_ch 

ôsm_ch  triedach,  ôsm_  žiaci  z  piat_ch    deviat_ch  tried   dobehli 

do cieľa prv_,  títo  ob_dvaja  pretekári, s dvom_  žiakmi, tr_  veci, 

s   jedn_m   známym,  boli  druh_   pri rieke,  druh_    zápas, 

vydobyli  p_ť  prv_ch  miest, akísi  št_ria  šarvanci,  bol prv_  z ôsm_ch, 

stáli siedm_   v rade,  jedn_  chlapi,  siedm_   lyžiari  skončili  prv_ , 

sedemdesiat_  siedm_  turisti,  z päťdesiat_ch   šiest_ch  bol  prv_, 

so siedm_m_  spolužiakmi, jedn__  knihy, za siedm__mi  horami, jedn__  pretekári, 

na siedm__ ch  vozoch, deviat__  žiak, prišli deviat__ žiaci, s ôsm__mi  lavicami, vrátil 

sa po dvadsiat__ch  rokoch, s jedn__m  priateľom, ôsm__   turisti, zavetril  šiest__m  

zmyslom  búrku,  idú jeden za druh__m  ako husi,  pod piat__m  poschodím, chlapci 

boli na obede prv__  , tis__c__  kilometer, št__r__krát  odsúdený, , stodva__saťp__ť, 

z pä__desiat_ch   šiest__ch bol posledn__, o štvr__  na tr__, tis__c__  kilometer 

 

- opakovanie – neohybné slovné druhy – program ALF 

Test cez portál ALF zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato (bez hesla)→ výber 

triedy → meno žiaka (bez hesla). Žiaci, znovu chcem, aby ste si správne odpovede všetkých úloh 

zapísali do zošita.  

 
 

 

 

 

 

 

 



   

   

Dejepis 

8. ročník 25. 05. – 29. 05. 2020 

 
- test vypracujte do zošita (otázka + odpoveď a prepošlite na e-mail): 

 
email: olveckasilvia@gmail.com 
telefón: 0918751224 

 

 
Opakovanie_ Slovenské národné 
hnutie 
 
 

Pozorne čítaj a zaznač jednu správnu odpoveď. 

Otázka č.1: Vyber slovo (meno), ktoré nepatrí do radu! (1 bod) 

a) Hamuliak 
b) vzájomnosť 
c) spisovný jazyk 
d) Kollár 

 
Otázka č.2: Kde a v ktorom roku založili Maticu 
Slovenskú? 
(1 bod) 
a) Zvolen, 1886 
b) Trnava, 1836 
c) Košice, 1863 
d) Martin, 1863 

 
Otázka č.3: Ako sa nazývala tretia fáza? (1 bod) 

a) štúrovská 
b) potterovská 
c) kollárovci 
d) bernolákovci 

 
Otázka č.4: Prvé dielo + autor v bernolákovčine: (1 bod) 

a) Dúverná zmlúva medzi učiteľmi a žiakmi, Andrej Kiska 
b) Pilný včelár, Juraj Fándly 
c) René mládenca, príhody a skúsenosti, Jozef Ignác Bajza 
d) Dúverná zmlúva mezi mníchom a diablom, Juraj Fándly 

 
Otázka č.5: Kto bol zakladateľ prvej fázy? (1 bod) 

a) Ján Kollár 
b) Anton Bernolák 
c) Ján Koleník 

mailto:olveckasilvia@gmail.com


   

   

d) Ľudovít Štúr 

 
Otázka č.6: Ako sa nazýva spolok, ktorý založili 
bernolákovci + rok? 
(1 bod) 
a) Spoločenstvo prsteňa, 1972 
b) Slovenské učené tovarišstvo, 1792 
c) Slovenskí tovariši, 1792 
d) Slovanské učené tovarišstvo, 1793 

 
Otázka č.7: Kto napísal Jazykovedno-kritická rozprava o 
slovenských písmenách? 
(1 bod) 
a) Štúr 
b) Matuška 
c) Bernolák 
d) Kollár 

 
Otázka č.8: V ktorom roku bola prvýkrát kodifikovaná 
spisovná slovenčina a kým? 
(1 bod) 
a) 1878, Anton Bernolák 
b) 1843, Ľudovít Štúr 
c) 1914 , Juraj Draxler 
d) 1787, Anton Bernolák 

 
Otázka č.9: Centrá prvej fázy SNH: (1 bod) 

a) Bratislava, Budapešť 
b) Bratislava, Trnava 
c) Trnava, Martin 
d) Rokford, Šikmá ulička 

 
Otázka č.10: Kto zaviedol ypsilon do slovenčiny a v 
ktorom roku? 
(1 bod) 
a) Martin Hamuljak, 1851 
b) Martin Hattala, 1851 
c) Lord Voldemort, 1951 
d) Ľudovít Štúr, 1852 

 
Otázka č.11: Kto, alebo čo bol Zora? (1 bod) 

a) mesto 
b) časopis almanach 
c) spolok 
d) slovanská národovkyňa 

 
Otázka č.12: Vyber slovo (meno), ktoré nepatrí do radu! (1 bod) 

a) Trnava 
b) slovenčina 



   

   

c) Štúr 
d) lýceum 

 
Otázka č.13: Ako sa nazýval spoločný časopis katolíkov a 
evanjelikov? 
(1 bod) 
a) almanach Zora 
b) almanach Tatrín 
c) Fifík 
d) Orol tatranský 

 
Otázka č.14: Kto napísal Nad Tatrou sa blýska? (1 bod) 

a) Štúr 
b) Bernolák 
c) Matuška 
d) Kollár 

 
Otázka č.15: Na základe akého nárečia vznikol jazyk v 
prvej fáze SNH? 
(1 bod) 
a) západoslovenského 
b) goralského 
c) stredoslovenského 
d) východoslovenského 

 
Otázka č.16: Vyber slovo (meno), ktoré nepatrí do radu! (1 bod) 

a) Bernolák 
b) Bajza 
c) Fándly 
d) Hodža 

 
Otázka č.17: Hlavní predstavitelia druhej fázy boli: (1 bod) 

a) Štúr, Hurban, Hodža 
b) Ján Kollár, Ján Hollý, Martin Hamuljak, P.J Šafárik 
c) Tichošľap, Paroháč, Námesačník 
d) Ján Kollár, Ján Hollý, Janko Matúška, Ján Francisci 

 
Otázka č.18: Počas, ktorej fázy SNH nebol kodifikovaný 
spisovný jazyk? 
(1 bod) 
a) tretej 
b) prvej 
c) druhej 

 
Otázka č.19: Ako sa nazývali naše prvé noviny+ 
zakladateľ+ rok 
(1 bod) 
a) Slovenské národné noviny, Ľudovít Štúr, 1845 
b) Slovanské národné noviny, Ľudovít Štúr, 1843 



   

   

c) Nový čas, Braňo Mojsej, 1999 
d) Orol tatranský, Milan Hodža, 1845 

 
Otázka č.20: Kto bol zástanca myšlienky „jeden národ = 
jedna reč“ ? 
(1 bod) 
a) Béla Bugár 
b) Martin Hattala 
c) Anton Bernolák 
d) Lajos Kossuth(Lajoš Košút) 
 

Geografia 

     25.5.-29.5.2020 

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

triedy → meno žiaka 

      (bez hesla)  -    Prešovský kraj.  Spravte si skrátené poznámky z Košického  kraja 

do zošita. 

      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,  Trenčiansky , Žilinský kraj  a  Precvičenie  

Žilinského 

       a Banskobystrického kraja, Košický kraj prosím, pošlite mi to.  

       Zároveň mi pošlite vypracovanú ponuku na školský výlet. / to ste mali zadané už veľmi 

dávno/ 

 

 

      Pracovný list – Prešovský kraj 

        1.  S ktorými dvoma štátmi hraničí Prešovský kraj? 

        2. Doplňte rieku. 

a) Kežmarok 

b) Lipany 

c) Humenné 

d) Snina 

e) Svidník 

f) Bardejov 

g) Svit 

h) Červený Kláštor 

    3. Utvorte dvojice. 

        Bardejov   mlieko 



   

   

        Prešov   pivo 

        Veľký Šariš  práčky 

        Poprad   obuv 

        Kežmarok  soľ 

 

    4. Čo majú spoločné tieto mestá a obce? 

a) Levoča, Kežmarok, Bardejov 

b) Bardejov, Vyšné Ružbachy, Lúčivná 

c) Stará Ľubovňa, Spišská Belá, Podolínec 

d) Ulič, Ubľa, Stakčín 

    5 . Doplňte región  k  mestu. 

a) Humenné 

b) Prešov 

c) Kežmarok 

d) Poprad 

e) Svidník 

     6. Čím sú známe tieto obce, mestá? Čo tam sídli? 

 Gánovce 

 Fričovce 

 Spišská Kapitula 

 Medzilaborce 

 

 

 

      7. Napíšte tri lyžiarske strediská. 

 

      8. Ako sa nazýva pútnické miesto v Levoči a pri Starej Ľubovni? 

 

       9. Napíšte tri lokality, alebo objekty, ktoré sú súčasťou UNESCO. 

 

       

     10. Tajnička sa skladá z troch slov, ktoré sú farebné oddelené, ale písmenká sú 

poprehadzované. 

 

1)   Obec preslávená lietajúcim mníchom Cypriánom 

2) Obec s dreveným kostolíkom v okrese Svidník zapísaná v UNESCO 

3) Národný park na východe Prešovského kraja 

4) Jazerá v Tatrách 

5) Mesto i rieka 



   

   

6) Mesto so starobylým jadrom. V minulosti na lýceu študovali mnohí významní 

spisovatelia. 

7) termálne kúpalisko v okrese, ktorý má poznávaciu značku KK 

8) Najvyšší vrch v Pieninách  

9) Rieka pretekajúca cez Pieniny 

10) rezbár z Levoče              
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