
Ruský jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

Týždeň od 8.6. do 15.6.2020 

 

Ahojte!  

 

Ďakujem všetkým, ktorí mi poslali vypracované úlohy. Tí čo mi neposlali, tak vám dávam 

tento týždeň na vypracovanie a poslanie na môj email.  

1. Pracovný list - На экскурсии в Мoскве  

2. Pracovný zošit s. 68.  

3. Projekt o Moskve 

4. test v programe ALF - На экскурсии в Мoскве 

 

Online hodina 11.6. o 10:00 

Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

Týždeň od 8.6. do 15.6.2020 

 

Ahojte ôsmaci, 

 

Minulý týždeň ste mi mali poslať: 

Domáca úloha č. 1: How green I am?! 

Domáca úloha č. 2: „International Children´s Day“ 

 

Kto mi písomné prejavy ešte neposlal, nech tak urobí čo najskôr! 

 

Domáca úloha na tento týždeň: 

- učebnica s. 62 – prečítať a vypočuť si epizódu Kids. S. 63/4 – prepísať frázy do zošita. 

Ak niečo nebudete vedieť, alebo niečo budete potrebovať, neváhajte ma kontaktovať!  

Online hodina – streda 10.6. o 10:00  

 

Matematika (8.6. – 12.6.2020)  8. B – Kruh, kružnica  

ZOOM (vysvetľovanie a spätná väzba): utorok 9.6.2020 o 10:00, konzultačná hodina pre 

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



Teória: napísať, či nalepiť do zošita. 

Dĺžka kružnice (obvod kruhu)   o = 2 .π . r o = π . d 

Obsah kruhu   S = π . r2 = π . r . r   

𝐒 =

 
𝛑.𝐝𝟐

𝟒
=

𝛑.𝐝.𝐝

𝟒
 =  π . d . d : 4 

  

 

 

 

Ostatné príklady vypracujte do zošita, pokúste sa účinne si organizovať svoju prácu. 

MÔŽETE MA KONTAKTOVAŤ NA DANÝ EMAIL, ak potrebujete s niečím pomôcť.  

Možnosť riešiť príklady navyše z učebnice Matematika pre 8.ročník ZŠ 2.časť, strany 107 

až 114. 

 

Práca na hodnotenie: 

1. Pozemok tvaru kruhu s polomerom 18m. Aká je dĺžka oplotenia okolo celého pozemku 

(vrátane brány)? 

2. Pozemok tvaru kruhu s polomerom 260 dm. Aká je plocha pozemku v m2? 

3. Koľkokrát je dĺžka kružnice väčšia ako polomer? 

1. až 3. Výpočet, výsledok, odpoveď.   Poslať na: ixo4all@gmail.com, do 11.6.2020 do 

14.00. 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

8. ročník, 08. 06. – 12. 06. 2020 

Úlohy – samoštúdium: zbierka pre 8.ročník Strana: 63/14,15,17  64/18 až 23 

Foto vypracovaných príkladov 63/17; 64/18,21 samoštúdium poslať na:  

ixo4all@gmail.com, do 11.6.2020 (štvrtok) do 14.00. 

 



Milí ôsmaci, 

Ďakujem všetkým, ktorí ste mi preposlali vyplnené doplňovačky. Tí, ktorí ste  nestihli, 

prepošlite mi ich čo najskôr. 

 

GRAMATIKA 

Doplňovačka: 

Pravopisné cvičenie – doplniť a preposlať na email 

s naš _ m star_m otcom niektor _  spisovateľ 

Beatk _ n _  pozvan_ hostia t _ to traja kamarát_ 

poradíš  m _ on _  majú rady 

k tvoj _ m znám_m popri t _ ch topoľoch 

ak _ s _  chodc_ t _  to zvládneš 

prišli sam _ poniektor _  redaktor_ 

on _  radi maškrtia sam _  krik 

von ide každ _  druh_ kamarátk_ sú sam _ 

s ak _ ms _  perom nijak _  nezbedníci 

podaj  m _  ruku spoza moj _ ch kníh  

m _  odídeme on _  radi kreslia 

kúpim tvoj _ m deťom t _  usilovn_ študenti 

za naš _ m oknom tak _ to tich_ psi 

so sam _ m _  jednotkam_ o všelijak _ ch autách 

 

 

 

Prepísať alebo vytlačiť a nalepiť do zošita:                                

 

 

                                          Téma:   PRIAME   A NEPRIAME  POMENOVANIA 

/ učebnica str. 68-70/ 

 

Skutočnosť pomenúvame: 



A = PRIAMO                                                 alebo                            B = NEPRIAMO / 

OBRAZNE/ 

    =PRIAME POMENOVANIA                                                             = NEPRIAME 

POMENOVANIA 

- pomenúvajú veci, deje a javy                                              - pomenúvajú veci, deje 

a javy 

               bežným spôsobom                                                                  nepriamo / obrazne/ 

 

                                            šípová ruža           =       kráľovná záhrad 

                                              Bratislava            =       krásavica na Dunaji 

                                                 Vianoce            =        čas lásky a pokoja 

                                          Je priebojný.          =        Má široké lakte. 

                                   Je veľmi šikovný.          =        Má zlaté ruky. 

                                                                           =        Má ružovú náladu. 

                                                                           =        Nemá na ružiach ustlané. 

                                                                           =        Zjedol tanier polievky. 

                                                                           =        Dočítať Kukučína 

                                                                           =        Čas letí. 

                                                                           =        Drží sa funkcie zubami-nechtami. 

                                                                           =        Má tvrdú hlavu. 

                                                                           =        Zapísať si za uši. 

/ Nepriame pomenovania sa pokúste vysvetliť vlastnými slovami alebo ich nahraďte priamym 

pomenovaním./ 

 

                                                 NEPRIAME POMENOVANIA 

Vznikajú prenášaním významov slov: 

A= Prirovnanie vzniká prirovnávaním jedného predmetu k inému: 

/ chudý ako tieň,  oči ako nezábudky, vysoký ako jedľa .../ 

B = Metafora vzniká prenášaním pomenovania z jedného predmetu na iný na základe 

ich vonkajšieho vzťahu /najčastejšie podobnosti/ 

/ privysoko rúbe, krídla lístia, zelený hodváb hôr, more ľudí..../ 

C = Personifikácia / zosobnenie/ vzniká prenášaním ľudských vlastností na neživé javy 

a predmety. 



/ topánky pýtajú jesť, husle plačú, kvapky dažďa tancovali.../ 

D = Metonymia vzniká prenášaním pomenovania z jedného predmetu na iný na základe ich 

vnútorného vzťahu. 

/ to je múdra hlava, učiť sa Mor ho!, čítať Kukučína, nosiť líšku, kúpiť si Elán, Poprad vyhral, 

ležať na osmičke, zjesť tanier polievky, popýtať o ruku, mať strechu nad hlavou, škola odišla 

na koncert, dočkať sa vavrínov, pomíňať všetko do haliera.../  

 

LITERATÚRA 

 poprosím preposlať charakteristiku Adriana Molla , 

 

 vybrať si autora z učebnice literatúry a urobiť referát alebo prezentáciu 

o ňom. 

 

TERMÍN SPLNENIA ÚLOH Z LITERATÚRY:  najneskôr do 16. júna 2020   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejepis 

8. ročník, 08.06. – 12. 06. 2020 

 

 

Téma: AKTIVITY  SLOVÁKOV NA SVOJU OBRANU 

-učebnica- str. 66-68 



-úloha: vypracovať poznámky do zošita, odfotiť a preposlať mailom 

-indície: 

1871 – založenie Slovenskej národnej strany 

1895 – vznik Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Turč. Sv. Martine 

1896 – založenie Českoslovanskej jednoty v Prahe 

1907- tragédia v Černovej- Reč prameňov-str. 68 

Vyučovací predmet : Fyzika                                            Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  8.B, 8.C,8.D                                                            Úlohy na obdobie : 8.6 -12.6. 

2020 

Milé deti – žiaci ôsmaci,   

 v tomto týždni si budete opakovať ,precvičovať a upevňovať  vedomosti z fyziky 

prostredníctvom pracovného listu, ktorý bude pre vás uverejnený  na portáli ALF.  Pri 

riešení úloh môžete použiť poznámky zo zošita, učebnicu fyziky, internet .  

Tento spôsob precvičovania učiva fyziky 8. ročníka je DOBROVOĽNÝ (nebudem riešenia 

úloh  hodnotiť!!!) Mal  by byť pre vás formou zábavy, ktorá vám prinesie úžitok 

a dobrý pocit z vykonanej práce !!!. 

 Tento týždeň na portáli ALF je  pre žiakov  8.B, 8.C,8.D   uverejnený pracovný list  na 

precvičenie  a upevnenie  učiva o kvapalinách a plynoch pod názvom:  „Sily pôsobiace 

v kvapalinách a plynoch“. 

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

→  meno žiaka (bez hesla) 

!!! UPOZORNENIE 2.x!!!  

Žiaci, ktorí si splnili povinnosti  počas pobytu doma (písali si poznámky do zošita 

z prezentácií na portáli ALF, poslali mi: zdokumentované riešenia úloh, prezentáciu /projekt  

(„Slnko“ alebo „Optické prístroje“), fotografiu pokusu alebo pomôcky, môžu (ak chcú) už 

oddychovať a tešiť sa na letné prázdniny !!! 

 

Žiaci, ktorí ma zatiaľ nepresvedčili o svojej usilovnosti a pracovitosti  ,môžu ešte stále 

svoje riešenia úloh, vypracovanú prezentáciu /projekt alebo vyrobenú pomôcku /pokus 

zdokumentovať  a poslať  na môj email: zlatapavlovicova@gmail.com    

Vybrať si môžete akékoľvek úlohy z fyziky z predchádzajúcich období samoštúdia  od 

16.3.2020!!! 

 

Samoštúdium z biológie 8.C od 8.6. do 12.6.2020 

 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com


Opakovanie – pracovný list 

1. Ktoré neživé zložky sú nevyhnutné  pre život organizmov  a človeka? 

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

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

2.  Aké dôsledky na životné prostredie  má znečistená voda, vzduch a pôda?  

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

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

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

3. Čím sa zaoberá environmentalistika?  

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

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

4.  Aké zložky tvoria  životné prostredie človeka? 

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

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

5. Vymenuj 4 globálne environmentálne problémy ľudstva . 

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

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

6. Ako ovplyvňuje  činnosť človeka globálne otepľovanie zemského povrchu? 

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

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

7. Napíš 5 negatívnych zásahov človeka do  životného prostredia . 

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

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

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

8. Napíš tri ropné havárie. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

9.  Napíš ,kde všade sa môžeme stretnúť s mikroplastami.  

  
 



 10.Popíš obrázok.  Je výsledkom akého znečistenia ?

 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

11.Doplň správne tvrdenie o chorobe Minamata. 

Je...............................................……………...ochorenie spôsobené………………...Prejavuje 

sa………………………………………………..............................................................a zväčša 

končí……………. 

 

Tento pracovný list je váš posledný v tomto školskom roku. Vypracovaný pracovný list 

prosím pošlite na mail do konca týždňa! 

Pekný týždeň! 

Ruský jazyk  (týždeň 8.6.  2020 – 12. 6. 2020) 

Trieda:  8.B, 8.D  

 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

___________________________________________________________________________ 

 

Ahojte!  

 

Ďakujem žiakom, ktorí mi poslali vypracovanie PL - На экскурсии в Мoскве aj  PZ RJ 

cv.1 + cv. 2 na str. 68 – 69. 

Adresa: sedmiriam6.a@gmail.com 

Mali ste vypracovať projekt o Moskve.  Táto úloha zostáva v platnosti aj  na tento týždeň.  

Tento týždeň vašou úlohou bude:  

- opakovať si SZ – lekcia 19 

- dokončiť  projekt o Moskve 

- zamerajte sa v ňom na pamiatky a zaujímavosti mesta, (Красная плoщадь, Царь 

кoкoкoл,  Царь пушка, Храм Василия Блаженнoгo, Спасская башня, Кремлёвские 

куранты , стадиoн Лужники), schému moskovského metra .... 

- kto nestihol, v programe ALF si dokončí test -  На экскурсии в Мoскве 

 

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com


PL На экскурсии в Мoскве aj projekt - Moskva  mi pošlite na adresu: 

sedmiriam6.a@gmail.com    

Tvoria súčasť Vášho portfólia ku koncoročnému hodnoteniu.  

 

Príjemný  týždeň!  😊 

 

Chémia 8. Ročník 

8.6.- 12.6. 2020 

Úloha: Vypracovať pracovný list a poslať na mail jkacinova@azet.sk do konca týždňa. Je to 

podmienka k záverečnému hodnoteniu. 

Prosím všetkým , ktorí mi ešte neposlali vypracované úlohy a pokus, nech tak urobia do 

konca tohto týždňa. Ďakujem! 

Pracovný list- zhrnutie učiva z chémie 8. Ročník 

1. Doplň 

a) V periodickej tabuľke prvkov sú prvky umiestnené vo vodorovných radoch - 

............................ a zvislých stĺpcoch.............................................. 

b) Podľa vlastností možno prvky rozdeliť na kovy, ............................ a 

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

c) Prvky s podobnými vlastnosťami sú umiestnené v rovnakej .......................................... 

2. Vypíš z periodickej tabuľky prvkov značky prvkov: 

a) 2. Periódy: ..................................................................................................................... 

b) 1. Skupiny (I.A). ............................................................................................................. 

c) Prvok nachádzajúci sa v VII.A. skupine a 3. Perióde: ................................................... 

d) Prvok nachádzajúci sa v 3. Perióde, ktorý má v poslednej vrstve 2 

elektróny.......................... 

e) Prvok, ktorý má v obale 2 vrstvy a v poslednej vrstve 2 elektróny: 

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

3. Priraď k tvrdeniam látky: železo, vodík, kyslík, ozón, sodík 

a) Tvorí 21% vzduchu ............................................................... 

b) Je najrozšírenejší prvok vo vesmíre....................................................... 

c) Nachádza sa v ozonosfére.................................................................... 

d) Striebrolesklý kov, mäkký, dá sa krájať nožom..................................... 

e) Najviac využívaný kov, ktorý podlieha korózii ............................................... 

4. Napíš názvy: 

a) Fe2O3.......................................................................................... 

b) Cl2O7 ......................................................................................... 

c) KCl ............................................................................................... 

d) HNO3 ............................................................................................ 

e) Al(OH)3 .......................................................................................... 

f) HI .................................................................................................... 

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com
mailto:jkacinova@azet.sk


5. Zakrúžkuj správnu odpoveď: Ak nie je roztok neutrálny ani kyslý tak je: 

sladký                horký              zásaditý              slaný                 bezfarebný 

6. Napíš, ktorý ión spôsobuje: 

a) Kyslosť vodného roztoku ......................................................... 

b) Zásaditosť vodného roztoku ....................................................... 

7. Roztrieď chemické látky  KCl, HBr, Au(OH)7, NaOH, ZnO, CuI2, H2CO3, H2SO4, NaF, 

na: 

a) Kyseliny ............................................................................................................... 

b) Hydroxidy: ........................................................................................................... 

c) Oxidy : .............................................................................................................. 

Halogenidy : ........................................ 

8BC  Mgr. Monika Kubrická  8.-12.6.2020 

-tento týždeň budete mať opakovanie gramatiky, slovnej zásoby z poslednej lekcie. 

-odfotené doplnené cvičenia buď na papieri alebo v zošite posielajte ako doteraz na mail 

kubrickam°gmail.com 

-tí, ktorí neposlali ešte písomný prejav, ktorý je súčasťou vášho hodnotenia, urobte tak čo 

najskôr (My mother, Project – The Environment) 

-ZOOM streda  10.6.2020 o 10:00 (v prípade zmeny dám vedieť na váš mail) 

ID 207-217-1697  Heslo 945239 

 

Workbook 

-Progress Check – str.52/ cv.1, 2, str.53/ cv. 4,5, I can... 

 

OPAKOVANIE 

Past Simple and Past Continuous - complete the sentences 

1. George  (fall)....................... off the ladder while he  (paint) ................................the ceiling. 

2. Last night I  (read) ....................................... in the bed when I suddenly  (hear) a scream. 

3.  ........................................ (you watch) TV when I  ................................. (call) you? 

4. Ann  (wait)................................... for me when I  (arrive) ................................................ 

5. I  (not drive) .................................... very fast when the accident  (happen) ....................... 

6. I  (break) ................................ a plate last night. I  (wash) ............................... the dishes 

when it  (slip) ............................... out of my hand. 

7. Tom ............................. (take) some photos when I  (play) ..............................in the garden. 

8. We  (not go).............................. out because it  (rain) .................................. 

9. What  (you do) ..................................  last week? 



10. I  (see) ........................... Carol at the party. She  (wear) ................................a new dress. 

Nemecký jazyk 

Upevňovanie slovnej zásoby. Učebnica str.105/17. Ďakujem.  

 

OBČIANSKA NÁUKA –PRACOVNÝ LIST prosím vyplniť a poslať na e-mail 

lubica.balaziova@centrum.sk 

1. Môže štát (jeho vláda) obmedziť ľudské práva niektorých svojich občanov? 
a) štát má plné právo obmedziť ľudské práva komukoľvek 
b) štát môže obmedziť niektoré naše práva len vtedy, ak by porušovali 

práva iného človeka, či robili mu škodu 
c) štát v žiadnom prípade nesmie obmedziť práva svojich občanov 

 

2. Napíš aspoň 4 druhy menšín! 

 

 

 

 

3. Podľa akej zásady boli vytvorené a dodržujú sa ľudské práva? 

 

 

4. Doplň správne nesledujúcu vetu: „Správaj sa k ostatným tak, ako chceš “ 

 

 

 

5. Označ vety správnymi symbolmi. Pravdivé a nepravdivé  

 Predsudok je hotový negatívny názor bez toho, aby sme človeka 

dostatočne poznali, či mali na to dôvod. 

 Práva detí zaručuje Dohovor o právach dieťaťa prijatý v roku 1989. 

 V našej krajine ľudské práva a slobody zaručuje ústava v prvej hlave. 

 Deti majú právo na slobodu vyznania a náboženstva. 

 Základné ľudské práva zabezpečujú uspokojenie našich základných 

potrieb, zaručujú nám ľud- skú dôstojnosť. 

 

6. Aké predsudky môžeme mať? Napíš aspoň 5! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samoštúdium 8.6.2020-12.6.2020 8.B Antalová 
 
 
Milý žiaci kedže sa pomaly blížime ku koncu školského roka, a minulý 
týždeň som vám zadávala project, tento týždeň chcem od vás aby ste 
si prečítali túto veľmi peknú krátku poviedku, máte k tomu aj 
ponaučenie , a každý z vás si ju prečíta a napíše mi o čom bola, lepší 
žiaci to zvládnu aj po anglicky ,slabší mi môžu napísať aj po 
slovensky . Napíšte mi či sa vám poviedka páčila.  
Úlohu na tento týždeň máte kratučkú, pretože na project máte čas len 
do 12.5.2020, tak vás poprosím aby ste termín projektu dodržali a 
pracujte na tom. 
 Ďakujem a prajem Vám krásny týždeň.  
S pozdravom   
                             Antalová zuzana 

 
The Giving Tree  

 

Once upon a time, there lived a big mango tree. A little boy loved 

to come and play around it every day. He climbed to the tree top, 

ate the mangoes, took a nap under the shadow… He loved the tree 

and the tree loved to play with him. Time went by, The little boy 

grew, and he no longer played around the tree.  

One day, the boy came back to the tree with a sad look on his 

face. “Come and play with me,” the tree asked the boy. “I am no 

longer a kid, I don’t play around trees anymore.” The boy replied, 

“I want toys. I need money to buy them.” “Sorry, I don’t have 



money… but you can pick all my mangoes and sell them so you 

will have money.” The boy was so excited. He picked all the 

mangoes on the tree and left happily. The boy didn’t come back. 

The tree was sad.  

One day, the boy grown into a man returned. The tree was so 

excited. “Come and play with me,” the tree said. “I don’t have 

time to play. I have to work for my family. We need a house for 

shelter. Can you help me?” “Sorry, I don’t have a house, but you 

can chop off my branches to build your house.” So the man cut all 

the branches off the tree and left happily. The tree was glad to see 

him happy but the boy didn’t come back afterward. The tree was 

again lonely and sad.  

One hot summer day, the man returned and the tree was 

delighted. “Come and play with me!” The tree said. “I am sad and 

getting old. I want to go sailing to relax myself. Can you give me 

a boat?” “Use my trunk to build your boat. You can sail far away 

and be happy.” So the man cut the tree trunk to make a boat. He 

went sailing and didn’t come back for a long time.  

Finally, the man returned after he had been gone for so many 

years. “Sorry, my boy, but I don’t have anything for you 

anymore. No more mangoes to give you.” The tree said. “I don’t 

have teeth to bite,” the man replied. “No more trunk for you to 

climb on.” “I am too old for that now,” the man said.  

“I really can’t give you anything, the only thing left is my dying 

roots,” the tree said with sadness. “I don’t need much now, just a 

place to rest. I am tired after all these years,” the man replied. 

“Good! Old tree roots are the best place to lean on and rest. Come 

sit down with me and rest.” The boy sat down and the tree was 

glad and smiled. 

Moral: The tree in the story represents our parents. When 

we are young, we love to play with them. When we grow up, 

we leave them and only come back when we need help. 



Parents sacrifice their lives for us. Never Forget their 

sacrifices. Give them Love and Care before its too late. 
 

 

 


