
INFORMATIKA  

 Imagine Logo Imagine Logo je programovací jazyk a IDE prostredie určený na výuku 

programovania na základných a stredných školách. Imagine je pokračovateľom 

programovacieho jazyka Logo. Imagine Logo patrí medzi detské programovacie jazyky, 

napriek tomu v ňom možno písať aj komplexnejšie aplikácie. Motivačným základom je 

ovládanie korytnačky Žofky, ktorá ovláda niekoľko základných príkazov, ktoré žiak píše v 

materinskom jazyku. Na začiatku príkazy zadáva cez príkazový riadok, postupne však sady 

príkazov zoskupuje do procedúr a celých projektov. Imagine v IDE prostredí je interpretačný 

jazyk, projekt možno skompilovať do exe súboru. Projekt tiež možno zverejniť na www 

stránkach, používateľ, ktorý by si ho chcel spustiť v prehliadači musí mať nainštalovaný plugin. 

OBČIANSKA NÁUKA   

 Poznámky do zošita: Právne inštitúcie Slovenskej republiky - Štát poskytuje ochranu občanov 

(chráni pred porušovaním práv) - Orgány ochrany práva: polícia, prokuratúra, súdy, advokácia, 

notárstvo - Súdny proces – hlavné pojednávanie na súde v trestnej veci má viac častí (prednesie 

sa obžaloba, vypočujú sa svedkovia, poškodený, sudca alebo senát rozhoduje o vine alebo 

nevine) - V súdnej sieni musí byť: prokurátor (žalobca), advokát (obhajca), sudca alebo senát 

(senát tvorí sudca a dvaja prísediaci) - Proti súdnemu rozhodnutiu (rozsudku) sa dá odvolať k 

vyššiemu súdu, môže sa tak vrátiť na prerokovanie - Obžalovaný sa stáva odsúdeným, ak 

rozsudok nadobudne právoplatnosť (dovtedy platí prezumpcia neviny) + ZAKRESLITE SI do 

zošita diagram str.41 (SENÁT, PROKURÁTOR...) 

Samoštúdium 8.B 4.5.202-8.5.2020/ ANJ /Antalová 

Milý žiaci ďakujem vám za poslané úlohy teda tím ktorí ste mi ich poslali. Tento týždeň 

prejdeme v učebnici na ďalšiu stranu nakolko cvičenie ktoré ostalo na predchádzajucej strane 

mi pripadalo ťažké a slabší žiaci by ho asi nezvládli.  

 Učebnica str. 58 /1 Smart Alects Plan. Vypočujete si nahrávku na strane a do zošita 

odpoviete na otázky v cvičení 1. Následne si do zošita vypracujete cvičenie číslo 2 čiže 

true , false alb doesnt it say.  

 Potom si otvoríte pracovný zošit 46/1,2.  

 To je pre tento týždeň všetko prosím úlohy mi poslať do mailu alebo na fb .  

Ďakujem a prajem pekný týždeň  

S pozdravom Antalová Zuzana 

Nemecký jazyk 

 Nová slovná zásoba M3/L3. Pracovný zošit str.91-93. Vyber si zo slovnej zásoby 5 slov a 

použi ich vo vetách. Ďakujem a prajem pekný deň  

Technická výchova 

<vozar.ladislav@zoznam.sk>Napíš do poznámok, aký elektroinštalačný materiál  poznáš.  

 

 

CHÉMIA 4.5.2020-7.5.2020 



Úloha 1: PL - Hydroxidy   

A)vytvor vzorce hydroxidov 

(pri niektorých prvkoch si pomôž tabuľkou) 

Hydroxid železitý   

Hydroxid  kremitý    

Hydroxid cínový    

Hydroxid zlatistý 

Hydroxid horečnatý 

Hydroxid fosforitý 

Hydroxid strieborný 

Hydroxid mangánový 

Hydroxid berýlnatý 

Hydroxid vanadičný 

Hydroxid ciničitý 

Hydroxid zlatný 

Hydroxid cézny 

Úloha 2: Poslať mi vypracovaný pracovný list, prezentáciu o prvku do 7.5 na mail: 

jkacinova@azet.sk 

ONLINE HODINY 

4.5.   8.C  13:00           

5.5.  8.D 13:00    8.A 14:00 

6.5.  8.B 13:00 

 

 

B) Zo vzorca  vytvor názov hydroxidov 

KOH  

Cr (OH)6    

Pb(OH)2  

Fe(OH)3  

AuOH 

Ag(OH)7 
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As(OH)5   

V(OH)3 

Mn(OH)7 

LiOH 

Ni(OH)2 

            ANJ Mg. Monika Kubrická  4.5- 7.5.2020 

1.hodina Workbook 

-5B str.47/ cv.5- Environmental issues - trpný rod v rôznych časoch (doplniť podľa gramatiky 

TO BE+ 3.stĺpec, alebo –ed) 

2.hodina Workbook 

-5B str.46/ cv.2,3 – trpný rod v rôznych časoch (doplniť podľa gramatiky TO BE+ 3.stĺpecú –

ed) 

-nezabudnite, že v nedeľu bude Deň matiek a tú svoju niečím prekvapte, potešte 

-do zošita mi napíšte a pošlite o vašej mamine, aká je, čo má rada, prečo ju tak ľúbite, ako s ňou 

trávite čas ..... 

-úlohy mi stále posielajte na mail tak ako doteraz, hlavne tí, ktorí ešte nič neposlali, rada by 

som vás na základe niečoho hodnotila. 

Veľmi sa teším ako väčšina z vás pracuje a posiela úlohy. 

PRAJEM KRÁSNY SLNEČNÝ TÝŽDEŇ 

 

Ruský jazyk 

Domáce úlohy 8.B (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

AHOJTE. Na online hodine sme sa dohodli, že mi ešte poposielate vypracované zvyšné úlohy. 

Keď mi posielate email do predmetu vždy napíšte čo mi posielate. Tí, čo mi poslali úlohy na 

messenger, tak nech mi ich pošlú na email. Ešte stále nemám od niektorých projekty. Tie mi 

pošlite na email tiež. Ostatným veľmi pekne ďakujem za naozaj nádherné projekty. 

Uzavreli sme 17. a 18. lekciu. Na Alfovi máte krátky testík na opakovanie počasia. Poslala som 

vám nahrávky k obidvom lekciám a preto vás žiadam o vypočutie si textov. Počas počúvania, 

zároveň aj čítajte. Môžete si vety, alebo slová nahlas opakovať po vypočutí nahrávky a to aj 

niekoľkokrát. Na edupage som zavesila kľúč k cvičeniam z 18. lekcie. Síce sme cvičenia robili 

na online hodine, ale tí čo neboli, tak vás poprosím si ich skontrolovať. 

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

meno žiaka (bez hesla) 



Test: Počasie 

Na online hodine sa dohodneme cez messenger. 

tanickavrabel@gmail.com 

 

Samoštúdium  Ruský jazyk  (týždeň 4.5. 2020 – 7.5.  2020) 

Trieda:  8.D, 8.B 

 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte, ôsmaci!  

 

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

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

textu z učebnice RJ na str.75 

 Na on-line hodinách som vám okrem iného vysvetlila aj spôsob posielania úloh mailom.  

Ďakujem všetkým, ktorí mi svoje prepisy textu, vypracovanie PL aj cvičení z PZ poslali.      Sú 

však medzi vami aj takí žiaci, od ktorých stále nemám spätnú väzbu. Prosím ich, aby mi vyššie 

uvedené zadania poslali  na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com 

 

ZADANIA  Z RJ  POSIELAJTE VO FORMÁTE  WORD nasledovne: 

 -  fotky úloh, ktoré  ste vypracovali dáte ako → jednu WORD PRÍLOHU 

      čiže spolu mi mailom pošlete 3 prílohy  nazvané presne takto: 

    Názov prílohy – vaše meno a priezvisko, trieda   

                  ↓                                       ↓                                  Poznámka 

1. PL – ročné obdobia – Janko Mrkvička, 8.D                 (PL obsahoval 3 cvičenia) 

2. PZ – cvičenia 18. L–  Janko Mrkvička, 8.D                 (PZ, konkrétne str. 65, 66, 67) 

3. Prepis textu – list 18.L – Janko Mrkvička, 8.D             (Text listu z učebnice RJ str.75) 

                                                                                        Namiesto Janka Mrkvičku, dáte  

                                                                                        svoje meno priezvisko, triedu 

       Ďakujem za pochopenie a poslanie zadaní! 

 

V platnosti samozrejme zostáva čítanie textov z učebnice RJ str. 68-69, str. 72, str.75 

Ovládanie fráz súvisiacich s ročnými obdobiami a počasím – хoрoшая пoгoда, плoхая пoгoда, 

теплo, светит сoлнце, дует ветер, идёт дoждь, хoлoднo..... 

 

Ako som avizovala tento týždeň na on-line hodine RJ, vašou úlohou bude sledovať od 

pondelka do nedele  počasie. Na základe svojich pozorovaní vytvoríte vlastný  projekt  

PREDPOVEĎ POČASIA NA CELÝ TÝŽDEŇ 

 ПРOГНOЗ ПOГOДЫ  С ПOНЕДЕЛЬНИКА ДO ВOСКРЕСЕНЬЯ 
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Použijete frázy súvisiace s ročnými obdobiami a počasím – хoрoшая пoгoда, плoхая 

пoгoда, теплo,жаркo,  светит сoлнце, дует ветер, идёт дoждь, идёт снег, хoлoднo, мoрoз, 

туман, грoза, мoлния  ..... 

 

 

Vety typu:  

 

- Постепенно  пасмурная,погода будет меняться на более приятную — солнечную, 

с переменной облачностью...... = Postupne sa sychravé počasie bude meniť na 

príjemnejšie – slnečné s premenlivou oblačnosťou 

 

- Пoгoда будет: пасмурная, oблачная, дождливая, ветреная,прекрасная, сoлнечная, 

ясная, непoстoянная .... = Počasie bude: sychravé, oblačné, daždivé, veterné, 

prekrásne, slnečné, jasné, nestále, teda premenlivé.... 

 

Príklad na inšpiráciu 😊 

 

  ( ďalšie som vám ukazovala na on.line hodine RJ ) 

Použite výkres, pastelky, fixky a fantáziu ....   

V programe Alf ste si mali urobiť test -  Времена гoда. Пoвтoрение. Kto si ho neurobil, 

nedokončil, nech sa činí tento týždeň. 



Príjemný týždeň, teším sa na Vás! 😊 

 

VYV pre 8.ročník 

Milí ôsmaci, počas nasledujúcich dvoch týždňov budete tvoriť vrstevnice. Podobne, ako sú 

vrstevnice zobrazované na zemepisných mapách, len v priestore. 

Pomôcky: farebné výkresy(ak nemáte, nafarbite si biely výkres podľa vašej potreby),nožnice, 

lepidlo a kartón rozmerov približne 10x10cm. 

V prvom rade si navrhnite tvar vašej vrstevnice, zbytočne nekomplikujte tvar. Môže to byť tvar 

kvietka, slzičky, kvapky, lista, oválu.....Tvar si nakreslite na farebný výkres a vystrihnite. 

Každá ďalšia vrstva bude mať ten istý tvar, ale rozmerovo bude o niečo menší (približne o 4-

6mm). Je potrebné zladiť farby vrstiev. Medzi jednotlivé vrstvy vlepte malý kúsok tenkého 

kartóna, aby sme dosiahli lepšiu priestorovosť. 

Pridala som vám ukážku, ako môžete vytvoriť svoju vrstevnicu. 

Príjemné tvorenie. 

 

Všetky vaše práce, aj tie, ktoré ste doteraz robili mi pošlite na môj mail – 

dana.kopencova@centrum.sk. Ďakujem. 

Práca na dva týždne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovací predmet : Fyzika                                            Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  8.B, 8.C,8.D                                                            Úlohy na obdobie : 4.5 -7.5.. 2020 
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1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo pod názvom  „ Lom 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) 

              (Prezentácia obsahuje Informácie ale aj obrázky , ktoré si môžete prepísať a prekresliť  

             / prerysovať  do zošita.) 

2.   Učivo z optiky si môžete precvičiť  prostredníctvom  testu pod  názvom  „Odraz svetla 

,  

  Lom  svetla  „ , ktorý je uverejnený tiež na  portáli  ALF. 

3.   Učivo o lome svetla si môžete doplniť  aj prostredníctvom pokusov 

  na   stránkach : 

                 https://www.youtube.com/watch?v=w8K5RqqmiSY 

                https://www.youtube.com/watch?v=TdCIRkTXqL8 

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

Dejepis 

8. ročník 04. 05. – 07. 05. 2020 

  

- poznámky prepísať alebo vytlačiť a nalepiť do zošita 

- práca s učebnicou - str. 48 a 49 

4. Štúrovská generácia – 3. fáza slovenského národného hnutia 

 od 30. rokov 19. storočia – ohnisko Slovenského národného hnutia – Evanjelické lýceum 

v Bratislave.  

 Mladí študenti študovali dejiny a jazyky. Podporovali literárnu tvorbu v materinskom 

jazyku, nadväzovali spoluprácu so Slovanmi.  

 Vynikal Ľudovít Štúr (* 1815 v Uhrovci - † 1856 v Modre) 

o  jeho stúpenci sa nazývali ŠTÚROVCI 

o  bol výborný študent, neskôr i učiteľ 

 V tomto období v Uhorsku zosilnela maďarizácia - na čele Lajos Kossuth – princíp „jedna 

reč -  jeden národ.  

 Maďarská vrchnosť nedovolila Štúrovi prednášať na lýceu → protest žiakov → na jar 1844 

odchod z Bratislavy do Levoče → sprevádzalo ich spievanie piesne Nad Tatrou sa blýska 

– autor Janko Matuška.  

 r. 1843 – Ľ. Štúr, J.M. Hurban a M.M.Hodža sa dohodli na fare v Hlbokom o vytvorení 

nového spisovného jazyka na základe stredoslovenského nárečia. 

 

Štúr 

 v roku 1845 vydal dielo, ktorým vysvetľuje potrebu nového jazyka – Nárečie slovenské 

alebo potreba písania v tomto nárečí.  

https://www.youtube.com/watch?v=w8K5RqqmiSY
https://www.youtube.com/watch?v=TdCIRkTXqL8
https://www.youtube.com/watch?v=ZlRhgXoZDks


 Náuka reči slovenskej – gramatické pravidlá slovenčiny 

 1844 – štúrovci založili spolok Tatrín – podpora vzdelanosti a šírenie novej slovenčiny. 

 1845 Slovenské národné noviny – vychádzali 2x v týždni, mali literárnu prílohu Orol 

Tatranský.  

 1847 – poslanec do Uhorského snemu 

 

Štúrovci podporovali vzdelanosť – zakladanie nedeľných škôl, kultúrnych a hospodárskych 

spolkov.  

Bernolákovci súhlasili s používaním štúrovskej slovenčiny, Slováci používali 3 jazyky.  

1851-1852 – reforma slovenského jazyka – Martin Hattala 

 fonetický pravopis → etymologický princíp (písanie Y) 

 

Možnosť pozrieť si seriál Štúrovci – 1. a 2. časť: 

https://www.youtube.com/watch?v=EgSUSKRWp5U 

https://www.youtube.com/watch?v=X0hZ33O2L3E 

 

Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. B (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

 

Lekcia 5 Our Environment 

5 B Smart Alec’s Plan 

- učebnica s. 58/1 – prečítate si a vypočujete si príbeh a vypracujete cvičenie 2. (robili 

sme na hodine) 

- s. 59/4 – prepíšte vety do trpného rodu. (robili sme na hodine) 

- S. 59/5a, b – vypočujte si nahrávku o problémoch životného prostredia a vypracujte 

cvičenia. 

- pracovný zošit s. 46, 47 

- počúvacie cvičenia: 

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

- poprosím vás vypracovať si cvičenia z gramatiky a slovnej zásoby na: 

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

Online hodina – 4.5. o 12:30 cez ZOOM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EgSUSKRWp5U
https://www.youtube.com/watch?v=X0hZ33O2L3E
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/?cc=sk&selLanguage=sk


 Biológia- Ekologické katastrofy 

- Sú to katastrofy, pri ktorých dochádza k narušeniu rovnováhy medzi zložkami 

životného prostredia 

-  Môže vzniknúť jednorázovým extrémnym zásahom ( ropné havárie) alebo dlhodobým 

zásahom ( únik škodlivín z fabrík do pôdy, vody..) 

 

 

Choroba Minamata 

- Je neurologické ochorenie spôsobené otravou ortuťou. 

- Prvýkrát sa objavila v Japonsku v roku 1956. 

- Prejavuje sa: triaškou končatín a kŕčmi, stratou periférneho videnia, poškodeniami 

sluchu, vadou reči, ochrnutím a väčšinou končí smrťou. 

 

Článok: https://cs.wikipedia.org/wiki/Choroba_Minamata 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Tg8SZsqmOkk 

 

Úloha:  Prosím prečítajte si uvedený článok. Do zošita napíšte  správu o zaujímavostiach, ktoré 

vás prekvapili, aké pocity článok vo vás vyvolal. 

 

Vypracovanie zadania prosím zaslať na mail. 

Prajem pekný týždeň! 

Slovenský jazyk a literatúra 

8. ročník, 04. 05. – 07. 05. 2020 

Milí ôsmaci, 

Ďakujem, že sa snažíte plniť si domáce úlohy a mnohí  mi ich aj odfotené posielate mailom. Tí, 

ktorí nemáte takúto možnosť, kontaktujte ma telefonicky .  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 . Ak aj zadáte nesprávnu odpoveď, test si máte možnosť 

zopakovať a precvičovať tak javy, ktoré neviete.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 

 

Poznámky  prepísať do zošita alebo vytlačiť a nalepiť: 

Gramatika 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Choroba_Minamata
https://www.youtube.com/watch?v=Tg8SZsqmOkk
mailto:olveckasilvia@gmial.com


Téma:    PREDLOŽKY 

Predložky sú neohybné neplnovýznamové slová, bez vetnočlenskej platnosti. 

Stoja pred podst. m.,/ príd. m. /, zámenom a číslovkou a tvoria ich pád. 

 

Predložky: 

1. Jednoduché – tvorí ich len 1 predložka: 

s, z, v , u, o, pri, nad, pod, po, medzi, za, pred, za ... 

 

2. zložené – tvorí ich viac predložiek : 

popod /po pod /, ponad /po nad /, popri, spopod, sponad, spoza, pomedzi, spomedzi 

 

 

Predložky: 

1. prvotné – nemôžu byť iným slovným druhom / sú len predložkami/ 

s, z pred, nad... 

2. druhotné – môžu byť aj iným slovným druhom a pochádzajú z iného slovného druhu: 

 

a/ z podst. mien: vďaka, vinou, zásluhou, vzhľadom na, koncom... 

b/ z prísloviek: blízko, mimo, okolo, povyše, vôkol...  

c/ zo slovies: začínajúc, končiac, počnúc... 

 

Rozlišujte! 

 

bežal okolo = príslovka 

bežal okolo školy = predložka 

mám okolo 100 korún 

zastavil sa uprostred ihriska = predložka 

zastavil sa uprostred = príslovka 

vtom si všimol...= príslovka 

v tom dome niekto býva...= predložka / v / + zámeno /ten/ 

 

 

Vokalizácia predložiek 

 

Niektoré predložky sa vokalizujú – to znamená, že  k predložke zakončenej na 

spoluhlásku sa pridáva samohláska o alebo u , vokalizované predložky sa ľahšie 

vyslovujú : 

vo vani, so psami, vo dvore, ku skrini- doplniť ďalšie príklady- uč. str. 56/4.úl. : 

Predložky sa vokalizujú  aj vtedy, keď za nimi nasleduje osobné zámeno ja : predo 

mnou, so mnou , ku mne, bezo mňa, odo mňa 

 



 

Spodobovanie predložiek 

 

Predložky vyslovujeme s nasledujúcim slovom ako 1 slovo, pričom dodržiavame 

zásady splývavej výslovnosti , a preto dochádza k spodobovaniu: 

 

so sestrou / zo sestrou/ 

ku skrini / gu skrini/ 

k bratovi / g bratovi / 

 

/ k tejto téme si treba zopakovať rozdelenie spoluhlások podľa znelosti/ 

 

NEPOMÝĽTE SA : 

 

nad naše sily 

kniha na čítanie 

ísť po brata 

písať perom 

ísť na raňajky 

hrať na husliach 

stáť pri okne 

po prvé, po druhé 

 

 

Správne riešenie: 

 

 

Doplňte do viet chýbajúce čiarky: 

 

V novembri mal prísť Martin na bielom koni a neprišiel. Rýchlo sa vyškriabal na strom 

a skryl sa medzi konáre. Včera tam bol a dnes už neprišiel. Pomaly sa obrátil a išiel 

naspäť. Nielenže sa neučíš, ale si aj drzý. V škole bol len 2 mesiace a už ho všetci 

poznali. Alebo budem hrať futbal,  alebo pôjdem do kina. Vyhrali zápas, a jednako boli 

nespokojní. Najprv dávaš, 

 potom berieš. Aj sa niečo naučíš, aj si niečo zarobíš.  

 

             OPAKOVANIE - zámená -Test cez portál ALF zstribecskato.sk → Program Alf 

→ kód školy: zstribecskato (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla). Žiaci, 

dajte pozor na úlohu MAJSTER SLOVENČINY, je tam aj nesprávne riešenie, sami si do zošita 

vypíšte spisovné tvary. 

Literatúra 

Vedecko-fantastická literatúra: Jules  Verne : Cesta na Mesiac 

- napísať charakteristiku ved-fant. lit.- uč. str. 69 / Budeme si pamätať / 

- prečítať ukážku 

- str. 68 – úloha č. 1 – Tvoríme  



- Etická výchova – pre   8.B   na mesiac MÁJ 2020  

 

- Druhú májovú nedeľu  oslavujeme  vždy  : DEŇ MATIEK. 

- Preto Vás chcem vyzvať ,aby Ste  vytvorili pre mamičku  nejaký pekný darček : 

- napr. srdiečko z farebného papiera alebo napísali peknú básničku, nejaké pekné 

POĎAKOVANIE mamičke, za všetko čo pre Vás robí. 

- Iní môžu napísať malú ÚVAHU(zamyslenie), čo pre nich znamená MAMA . 

- (5- 10 viet) 

- ĎAKUJEM !                                                                              A.R. 

 

- Matematika (4.5. – 7.5.2020)  8. B – PRAVDEPODOBNOSŤ 

 

 

- ALF ÚLOHY!  Pozrite a dokončite si úlohy na Alfovi  (napr. Hranoly T1, ...). Môžete 

si ich spustiť viackrát, program Vám Vaše riešenia vyhodnotí. 

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

→ meno žiaka (bez hesla)  

- Na email ixo4all@gmail.com mi zašlite aspoň 1 foto Vašej práce (zošit z Mat) 

z každého týždňa, domáca úloha je zo zbierky. Kto ešte neposlal domácu úlohu, nech 

tak urobí čo najskôr.  MÔŽETE MA KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak 

potrebujete s niečím pomôcť. 

- ZOOM(vysvetľovanie a spätná väzba): streda 6.5.2020 o 14:00 (následne dohoda cez 

email), konzultačná hodina pre žiakov – ich otázky na príklady: pondelok 9.30hod. 

(následne dohoda cez email). Údaje po vyžiadaní na email.       (Teóriu napr. nalepiť do 

zošita, možnosť prepísania)  

mailto:ixo4all@gmail.com


Pozri a urob!!!: https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-689857a3-9de7-4f45-ab85-

500a5fa2bdcc?userResourceContext=false 

 

- Domáca úloha – samoštúdium: zbierka pre 8.ročník    Strana: 56 (celá) , 57/25,26,27 

- Možnosť riešiť príklady navyše z učebnice Matematika pre 8.ročník ZŠ 2.časť, strany 

58 až 66. 

 

  Geografia 

4.5.-7.5.2020 

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

(bez hesla)  -    Trenčiansky kraj 

Spravte si skrátené poznámky z Banskobystrického  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, Trenčianský a Žilinský kraj prosím, 

pošlite mi to. Ďakujem. 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-689857a3-9de7-4f45-ab85-500a5fa2bdcc?userResourceContext=false
https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-689857a3-9de7-4f45-ab85-500a5fa2bdcc?userResourceContext=false


      

Pracovný list – Banskobystrický kraj 

1.S ktorým štátom susedí BB kraj na juhu? 

 

2.Napíšte 3 sopečné pohoria s ich vrchmi a nadmorskými výškami, ktoré sa rozprestierajú v BB kraji. 

 

3.Na aké kotliny sa delí Juhoslovenská kotlina? 

 

4.Doplňte  rieku, ktorá tečie cez uvedené mestá. 

A. Zvolen 

B. Tornaľa 

C. Poltár 

D. Brezno 

E. Rimavská Sobota 

F. Sliač 

 

5. Doplňte  kúpele, ktoré ležia: 

A. vo Zvolenskej kotline 

B. v Štiavnických vrchoch 

C. v Juhoslovenskej kotline 

D. Horehronskom podolí 

 

6. Napíšte  po jednom príklade: 

A. zámok 

B. folklórny festival 

C. horské sedlo 

D. lyžiarske stredisko 

E. poľovnícke múzeum 

F. národný park 

G. jaskyňa 

 



     7. Vytvorte  dvojice.              Banská Štiavnica  drevo 

                                                       Kremnica  lieky 

                                                       Žiar nad Hronom  striebro 

                                                      Slovenská Ľupča  zlato 

                                                      Zvolen   hliník 

8.Tajnička tvorená údajmi o Banskej Bystrici, ale riešenie nemá nič spoločné s týmto 

mestom. 

 

1. Pod ktorým vrchom leží Banská Bystrica? 

2. Na ktorom mieste sa nachádza BB v zozname najľudnatejších miest   

    na Slovensku? 

3. Ktoré letisko sa nachádza v jej blízkosti? 

4. Po kom je pomenovaná univerzita, ktorá sídli v tomto meste? 

5. Ako sa vola, alebo kde leží najznámejší atletický štadión v Banskej   

     Bystrici? 

6. Ako sa nazýva rieka, ktorá preteká mestom? 

 

 

               

               

               

               

               

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


