
Vyučovací predmet : Fyzika                                            Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  8.B                                                             Úlohy na obdobie : 30.3 -3.4.2020 

 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo pod názvom  „Rozklad 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. ) 

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

školy  

              str. 17 – 23) 

2. Urobte si doma jednoduchý pokus –„Ako si urobiť dúhu“. 

Návod nájdete v učebnici Fyzika pre 8. ročník základnej školy str. 21 /úloha č.1 

Pozn. Jeden pokus na rozklad svetla ste si už mali urobiť v týždni od 16.3. -

20.3.2020, preto stačí, ak si urobíte doma aspoň jeden z týchto dvoch pokusov.  Pekné 

farebné spektrum, ktoré vznikne môžete zdokumentovať fotografiou. 

3. Prezentácie o Slnku, ktoré ste si mali za úlohu tvoriť už v prvom týždni (16.3. -

20.3.2020) 

mi môžete (nie je to povinné !)posielať  na mail :   zlatapavlovicova@gmail.com  

najneskôr do 30.4.2020 

        Pokyny k prezentácií : 

      a)Každá strana musí obsahovať  obrázky a iba heslovité, zrozumiteľné, zaujímavé   

informácie 

          o Slnku, ako zdroji svetelného a tepelného žiarenia, nevyhnutného pre život 

      b)Počet strán  5 - 7 

     c)Na prvej strane uveďte Vaše meno a triedu 

     d) Prezentácia nemá byť len  kópiou, ale Vašou vlastnou  prácou!  

  

 

 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com


 

Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 30.03 do 03.04.2020 

 

OPAKOVANIE Lekcie 4 - online 

Precvičovanie prebratej gramatiky – ing a infinitive forms. Pozriete si video alebo vypočujete 

nahrávky a k nim si urobíte cvičenia online.  

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-43b20b9b-2e6e-4166-a087-

615644b4b00c/play?userResourceContext=false 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-f424f785-e628-4bbe-9dbd-

d1a736e04c9b?userResourceContext=false 

Adjectives ed and ing 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-39dbfd26-131d-4a36-9d40-

ed7e232e1583?userResourceContext=false 

Viki.iedu.sk je fantastická stránka pre vás na učenie anglického jazyka. Cvičenia sa dajú robiť 

aj cez mobil. Tento týždeň mi nemusíte nič posielať, ale ak sa objaví slovo/slová, ktoré 

nepoznáte, tak si ho/ich vypíšete a preložíte so slovníkom, alebo prekladačom. Ak nebudete 

niečomu rozumieť, tak mi napíšete. 

Ruský jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 30.03. do 03.04.2020 

- lekcia 18. učebnica s. 76 a 77 – vypísať do zošita slovesá v 3. osobe množného čísla 

- vypíšete si vyčasované slovesá chcieť a môcť zo s. 77. 

- napísať a naučiť gramatiku žltú tabuľku zo s. 77 

- pracovný zošit s- 66/4,5. 

- kto nemá vypracované, alebo dokončené pracovné listy alebo predošlé úlohy, tak si 

ich dokončí tento týždeň. 

 

Vypracovala: T. Vrábelová, email: tanickavrabel@gmail.com 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-43b20b9b-2e6e-4166-a087-615644b4b00c/play?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-43b20b9b-2e6e-4166-a087-615644b4b00c/play?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-f424f785-e628-4bbe-9dbd-d1a736e04c9b?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-f424f785-e628-4bbe-9dbd-d1a736e04c9b?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-39dbfd26-131d-4a36-9d40-ed7e232e1583?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-39dbfd26-131d-4a36-9d40-ed7e232e1583?userResourceContext=false
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Znečistenie životného prostredia 

Znečistenie = zamorenie životného prostredia s materiálmi, ktoré narúšajú ľudské zdravie, živé 

organizmy, kvalitu života alebo funkcie ekosystémov.  

-niektoré znečistenia životného prostredia sú výsledkom prírodných príčin ako napr. vulkanické 

erupcie, najväčší podiel však majú ľudia svojimi aktivitami. 

Priemysel: 

-priemysel znečisťuje zložky životného prostredia rôznymi látkami – zlúčeninami ťažkých 

kovov, zlúčeninami chlóru, oxidmi dusíka, uhlíka, síry a pod.  

Energetika: 

- Tepelné elektrárne spaľujú tuhé palivá. Spaľovaním sa uvoľňujú plyny (oxid uhličitý, 

oxidy síry..), ktoré spôsobujú skleníkový efekt a kyslé dažde. 

- Energetika znečisťuje vodu, ovzdušie, pôdu plynnými a pevnými emisiami. 

- Využívať možnosti  získavania energie z prírodných zdrojov- zo slnečného žiarenia, 

vodných tokov, vetra, geotermálnej energie. 

Ťažba nerastných surovín:  

- Vplýva na povrch litosféry a mení krajinu 

- Lomy, štrkoviská zaberajú úrodnú pôdu, narúšajú a menia ekosystémy a spoločenstvá, 

znečisťujú vodu 

- Pri ťažbe ropy a zemného plynu dochádza k ich úniku a znečisteniu prostredia 

 

 

Úloha pre žiakov 8. B 

 Informatika 

V Microsoft Excel vytvor svoj vlastný rozvrh hodín. Využi zlučovanie a podfarbenie buniek. 

Tabuľku hrubo orámuj a spestri obrázkom. 

Každý predmet - bunku v exceli vyplň inou farmou (napr. MAT máte 4 hodiny za týždeň, tak 

všetky MAT budú jednou farbou, atď...) 

  

pošlite na :lubica.balaziova@centrum.sk 

 

 

 

 



 Algoritmus 

 Algoritmus – základný elementárny pojem informatiky, je prepis, návod, realizáciou ktorého 

získame zo zadaných vstupných údajov požadované výsledky. Základné vlastnosti algoritmov  

1. Elementárnosť – algoritmus sa skladá z elementárneho počtu krokov 

 2. Determinovanosť – po každom kroku vieme jednoznačne povedať, či algoritmus skončil, 

alebo nie. Je to proces, ktorý môže byť kedykoľvek a kýmkoľvek opakovaný s rovnakým 

výsledkom.  

3. Konečnosť – vykonávanie procesu opísaného algoritmom skončí po konečnom počte 

krokov  

4. Rezultatívnosť –postup vedie po konečnom počte krokov k vyriešeniu úlohy 

 (result - výsledok)  

5. Hromadnosť – algoritmus je možné použiť na riešenie problémov toho istého typu 6. 

Efektívnosť – algoritmus má zabezpečiť riešenie problému, v čo najkratšom čase 

 

Matematika (týždeň 30.3. – 3.4.2020) 

8. B – Hranoly 

Cez portál ALF 

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

meno žiaka (bez hesla) 

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

štvorca, obdĺžnika, ....)  

 



 



Zbierka pre 8.ročník   (najskôr preštuduj teóriu)      Štvorboký hranol  

Strany: 49/1 až 6,8  50/9,10, 13 až 17  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. 

 

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). 

Opakovanie 

 

Povrch hranola (povrch sa značí S, alebo P) 

(Treba poznať obsah a obvod trojuholníka, štvorca,... – staršie učivá.) 

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 – plocha (2D) (Pokračovanie opakovania) 

Útvar Obvod (o =) Obsah  (S = ) 

Trojuholník – všeobecný a + b + c a.va:2 = b.vb:2 = c.vc:2 

Trojuholník – rovnoramenný 
2.r + z   (r – rameno; z – 

základňa)  
r.vr:2 = z.vz:2 

Trojuholník – rovnostranný 3.a    (a = b = c) a.va:2 = 3a2:4 = √3
4
𝑎2 

Trojuholník – pravouhlý 

(∆ABC; ab) 
a + b + c a.b:2 = c.vc:2 

Štvorec 4.a a.a = a2 

Obdĺžnik 2.(a + b) = 2.a + 2.b a.b 

Lichobežník (a,c – základne) a + b + c + d (a + c).v:2  

Kosodĺžnik 2.(a + b) = 2.a + 2.b a.va = b.vb 

Kosoštvorec 4.a 
a.v=a.va=u1.u2:2  (u1,u2 – 

uhlopriečky) 

Základné vzorce – priestor (3D) (Použitie vzorcov na obvod a obsah 2D útvarov) 

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 

 

 



 

Chémia 8. Ročník 

Týždeň 30.3-3.4.2020 

 

Úloha 1 Poznámky do zošita kyslíkaté kyseliny – učeb. str. 62- kyselina dusičná, kyselina 

sírová, kyselina uhličitá (vzorec,  základná charakteristika, význam, využitie) 

 

Úloha 2 Zistite vlastnosti kyselín v domácnosti (tabuľku napíšte do zošita) 

 

Vlastnosti Látka Ocot Citrónová šťava Vitamín C 

Rozpustnosť vo vode    

Skupenstvo    

Vzhľad/farba    

Vôňa/zápach    

Chuť    

 

 

Pokusy s kyselinou octovou 

Pokyny: Každú úlohu vypracujte tak, že si napíšete názov úlohy a doplníte výsledky 

a záver.  

PRACUJTE OPATRENE! 



 

Úloha A:  Zistite vlastnosti kyseliny octovej 

Chemikálie a pomôcky: ocot,  pohár , papier, vatová tyčinka/špajdľa, sviečka 

Postup: Na biely papier napíšte ľubovoľný nápis pomocou octu. Nechajte poriadne uschnúť. 

Pohybujte papierom nad sviečkou. Výsledok nalepte do zošita. 

Záver (napíšte do zošita odpovede):  

1.  Čo nastalo pri pohybe papiera nad sviečkou? 

2. Na aké účely sa používa kyselina octová? (vyhľadajte na internete alebo v dostupnej 

literatúre) 

3. Aký postup zvolíš ak si ruku poleješ kyselinou? (pomôžte si učebnicou) 

 

 

Úloha B: Zistite rozpustnosť vaječnej škrupinky, piesku, prášku do pečiva, vlastná vzorka  

v roztoku kyseliny octovej. 

Chemikálie a pomôcky: 8% ocot, vlastná vzorka , vaječná škrupinka, piesok, sóda bikarbóna, 

poháre, lyžičky 

Postup: Do každého pohára nalejte po 20 ml(približne, nemusí byť presne len aby bolo 

v pohároch rovnako) octu a pridajte jednu skúmanú látku. 

 

 Vlastná vzorka Vaječná 

škrupinka 

Piesok Sóda bikarbóna 

Priebeh 

reakcie 

s octom 

    

 

 

Záver (odpovede napíš do zošita):  

1.S ktorou látkou reagoval ocot?  

2.Aká plynná látka sa uvoľnila? 

 



 

Úloha C: Overte, či možno plynom vzniknutým reakciou octu a sódy bikarbóny hasiť 

plameň. 

Chemikálie a pomôcky: ocot,  sóda bikarbóna, pohár, sviečka, zápalky, drevená špajdľa, 

Postup: Do pohára nalejte 50 ml octu. Pridajte 1 lyžičku sódy bikarbóny. Premiešajte a ihneď 

priložte horiacu špajdľu. Pozorujte. Pokus zopakujte a skúste zahasiť plameň sviečky. 

Záver (zapísať odpovede do zošita): 

1.Uveďte, čo ste pozorovali po vložení horiacej špajdle. 

2.Rozhodnite, či plyn vzniknutý chemickou reakciou octu a sódy bikarbóny bol kyslík alebo 

oxid uhličitý.  

3.Zhasli ste plameň sviečky? 

 

V prípade ak nemáte doma špajdľu tento krok vynechajte skúste použiť iba sviečku. 

 

Všetky svoje výsledky aj z minulého týždňa odfotografujte a pošlite mi na mail: 

jlomazova@azet.sk  Každú prácu ohodnotím  

 

 

ÚLOHA 3  V programe ALF precvičovať halogenidy a oxidy 

 

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

triedy – meno žiaka (bez hesla) 

 

 

 

Geografia     Nitriansýy kraj 

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

meno žiaka (bez hesla)      Nitrianský kraj 

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

mamky v učebnici. 

mailto:jlomazova@azet.sk


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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technika 

 Význam elektrických spotrebičov v domácnosti. 

 Napíš do poznámok. 

 

 

 



  Slovenský jazyk a literatúra 

8. ročník, 30. 03. – 03. 04. 2020 

Literatúra 

- prečítať knižku zo svojho obľúbeného žánru, 

- v rámci svojich možností si pustiť sfilmovanú novelu TRI GAŠTANOVÉ KONE, 

prikladám link na youtube https://www.youtube.com/watch?v=xtlqPL-V_Yc 

 

Slovenský jazyk 

Citoslovcia 

- motivačný text z učebnice: Prvá láska... (učebnica, str. 62),  je v úlohe č. 4 (str. 62), 

prerozprávaný len pomocou citosloviec – pokúste sa aj vy podobným spôsobom 

prerozprávať aj vy napríklad rozprávku O Červenej čiapočke (môžete si vybrať len 

časť rozprávky), 

Syntax 

- vybrať si z pracovného listu 1 vetu (určiť vetné členy, vypísať sklady, graficky 

znázorniť) 

 

 

Dejepis  

8. ročník, 30. 03. – 03. 04. 2020 

 

- téma: Slovenské národné hnutie 

 

- učebnica str. 39 – tabuľka – 3 fázy slovenského národného hnutia – odpísať do zošita, 

 

- učebnica str. 39 – slovníček – vedieť vysvetliť pojmy vyznačené hrubotlačou; 

 

 

 

Občianska náuka 

Základné dokumenty o ľudských právach 

https://www.youtube.com/watch?v=xtlqPL-V_Yc


- prečítať a naučiť sa  

- prečítať text v učebnici na strane 48,49  

- vypísať základné pojmy a vyplniť tabuľku zo strany 49/1 

- stranu 49/ 3 písomne 

 

Náboženská výchova: 

Doplnkové zdroje na samo štúdium. 

Telesná výchova: 

Doplnkové zdroje na samo štúdium. 

 

Samo štúdium  Ruský jazyk   (30.3. -3.4.2020) 

Trieda:   8.B    ( jedna  skupina) 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

 

Tematický celok: Človek a príroda  

 

1. Dokončiť cvičenia z minulého týždňa.  

2. Opakovať slovnú zásobu –  lekcia 17 + 18 

3. Vypracovať priložený pracovný list  

 

RJ 8. ročník  - PL Opakovanie - Повторение 

 

1. Дополнитe   глаголы в  нужной  форме.  (Doplňte slovesá v náležitej forme.) 

Малчики игра ___  в футбол.  Девочки люб___ кататься  на  коньках.  Вечером родители  

смотр__  телевизор.  Утром ученики ид___ в школу.   Зимой дети леп___   снежную 

бабу.  Осенью Ира  и Лена  собира___   яблоки.  В шесть часов вечера они готов___  

ужин.  Саша и Нина жив___  в  Москве.  Они говор___  по – русски. 

 

2.   Переведите  на  русский  язык.   (Preložte do ruského jazyka.) 

prázdniny........................................   lietadlo.....................................  raketa.................... .... 

vietor...........................  mráz...............................  dážď............................ sneh.....................    

robota.........................     model ..........................  výstava........................ jazero ................ .   

počasie........................  rodičia .............................. chladno...................... teplo.................... 

3. Присоедините  правильно.   (Priraďte správne.) 



  A:  идёт дождь                             а:  svieti slnko   ___ 

  Б : какая погода                           б:  fúka vietor  ___ 

  В: светит солнце                          в:  prší  ___ 

  Г:  дует ветер                                г:  aké je počasie ?  ___ 

  Д : открыватъ выставку              д: sneží  ___ 

  Е:  идёт снег                                 е: otvárať výstavu  ____ 

 

4. Дополнитe  предлоги ( в,  из,  с , со )     (Doplňte predložky v, z, s, so. ) 

Мы идём ................. шкóлы ................. два часá.   Тáня и Кáтя идýт ................. стадиóна. 

Пéтя и Адам éдут ............ кинó.   Мáльчики идут .......... каткá.  

Когдá  начинáются  урóки ...............шкóле?  ............. вóсемь часóв. 

5. Переведите  на  словацкий  язык. ( Preložte do slovenského jazyka.) 

Весной бабушка  часто работает в огороде. ............................................................................         

Наша семья любит отдыхать на даче. ...................................................................................... 

Зимой мы катаемся на лыжах и санках.  .................................................................................. 

Какая погода у вас была вчера? .............................................................................................. .. 

6. Дополнитe  антонимы ( Doplň antonymá). 

день - ..................................         утро - ................................. 

тепло - ................................         лео - ................................... 

 

Pracovný zošit Hravá ruština str. 65/ cvičenia 2, 3 - lekcia 18 - POČASIE – ПОГОДА, 

нарисуй какая у нас сегодня погода  (nakresli, aké je u nás dnes počasie) 

Str. 66/ cvičenia 4, 5, 6, 7 (tajnička) 

Kontrola cvičení z PZ - str. 66 

cvičenie 4 – они помогают , они знают, они идут,  они видят  - 3. os. Plurálu 

cvičenie 5 – ученики, пишут, я хочу, роликовых , пожалуйста, мальчики, решат задачу,  

                    Саша помогает, ищу ( hľadám) очки (okuliare). 

cvičenie 6 –  preklad viet  

Осенью  стоит  холодная  погода.  После обеда мальчики  катаются на  велосипеде.       

В плохую  погоду  дети  остаются  дома.  Родители смотрят  телевизор. 



cvičenie 7 – tajnička  

1. спасибо,  2. Мороз,  3. гриб,  4. самолёт, 5. родители,  6. кукла  

 ↓ 

Tajnička ukrýva slovo, ktoré  doplníte do porekadla:  Ветер дует, а незнает, что 

погоду он меняет.  (Vietor fúka a nevie, že tak mení počasie.) 

 

4. Do zošitov RJ urobiť čitateľný prepis listu: „Привет, Ян:!“ - z učebnice  

RJ/ str. 75  

 

      Pozdravujem všetkých!  Teším sa na Vás !     

         

NEJ 

  7 slovných spojení : In meiner Schultasche habe ich fünf Hefte,... 

 

 

 

VYV  pre 8 roč. 

Téma - pointizmus aplikovaný na vážke 

Formát - A4 výkres, môže byť aj kancelársky papier 

Technika -  bodkovanie ceruzka HB,B2 (môže byť tenká čierna fixka) 

Postup - Veľmi jemne si na výkres načrtnúť  vážku podľa predlohy.  Dodržte proporcie vážky 

(rozmery). Ten obrys nesmie byť vidieť. Plochu vážky je potrebné vybodkovať. Je nutné nakresliť 

krídla vážky celé.  

Máte podklad, tak len dobre otvorte oči, pozerajte a kreslite. 

Prácu máte na tri týždne - 30.3. - 17.4. 2020 



Krásne Veľkonočné sviatky, všetkým. 

 


