
Zadania domácich úloh 

8.C 

Týždeň od 1.6. do 5.6.2020 

 

Podľa odporúčaného rozvrhu je možné realizovať zadania z hlavných 

predmetov. 
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PRAJEM VÁM KRÁSNY DEŇ DETÍ, KURIATKÁ 

MOJE !!!!! 

 

 

 

 

 

 

                                Odporúčané                                              Nepovinné 

 



Slovenský jazyk 

Opakovanie literatúry 

Opakovanie literatúry. Doplň chýbajúce údaje a definície. Pracuj s učebnicou 

literatúry, so zošitom a internetom.  

 

1. Charakterizuj klasicizmus. Uveď dvoch predstaviteľov klasicizmu. 

2. Charakterizuj lyriku. 

3. Charakterizuj sonet. 

4. Čo je anafora? 

5. Charakterizuj romantizmus ako literárny smer. Uveď dvoch 

predstaviteľov romantizmu. 

6. Charakterizuj realizmus. Uveď dvoch predstaviteľov realizmu.  

7. Čo sú trópy v literatúre?  

8. Vymenuj trópy. 

9. Čo je epizeuxa? 

10.Doplň tabuľku.  
 

Autor: Ján Kollár Autor:  

Ukážka: Ukážka: Marína 

Téma: Téma: 

  

Autor:  Autor:  Ján Botto 

Ukážka: Rozlúčenie Ukážka: 

Téma: Téma: 

  

Autor:  Autor:  

Ukážka: Moja pieseň Ukážka: Už je pozde 

Téma: Téma: 

  

Autor: Ján Smrek Autor: Valentín Beniak 

Ukážka: Ukážka: 

Prostredie: Prostredie: 

  

 

 



Opakovanie – ohybné slovné druhy  

Do zošita si vypracujte jednotlivé úlohy. Riešenie mi pošlite odfotené mailom 

alebo cez messenger. Mail: informatera@gmail.com. 

1. Označ rad, kde sú podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru stroj. 

a) Mech, stôl, nôž, orech    b) peniaz, počítač, reťaz, mráz  c) pedál, papier, 

medvede 

 

2. Označ správny lokál podstatných mien kotol, podiel, bicykel, hotel, ideál, gól 

a) Kotle, podiele, bicykli, hoteli, ideáli, góle  

b) Kotle, podieli, bicykli, hoteli, ideále, góly 

c) Kotli, podieli, bicykli, hoteli, ideály, góly 

 

3. Doplň do viet slovné spojenie divý pes v správnom gramatickom tvare. 

 Rozbehli sa za ním dva.................................. . Pri rieke sa ruvali veľké 

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

4. Utvor lokál pomnožných pod. mien a urč vzor. 

nožnice -  .....................         ......................  okuliare - ..........................   

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

nohavice - ....................        .......................  pľúca -    ..........................     

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

 

5. Podčiarkni nesklonné podstatné mená a urč rod: 

domino,  guma, komuniké, necht, madam, zinok, tenis, želé, istota, žuvačka 

 

6. Doplň slovo pani. Hovorili o tamtej_________. __________učiteľka ma opäť 

nevyvolala. 

 Na rodičovské  združenie prišli všetky____________, okrem 

___________Novákovej. 

 

7. Utvor a napíš vzťahové prídavné meno, ktoré sa skloňujú podľa vzoru páví . 

orol – o ........................lete,  zajac – o ......................behu,  krokodíl – 

o.......................... oku 

 

8. Označ rad, ktorému zodpovedajú gramatické kategórie prídavného mena vo 

vete.  

Fantastická lyžovačka v Alpách je snom všetkých lyžiarov. 

mailto:informatera@gmail.com


a) muž.r. akuzatív,sg., pekný    b) muž.r.,datív,pl.dub    c) 

žen.r.,nominatív,sg.,žena 

 

9. Podčiarkni správne napísané prídavné meno radi/rady. 

Dievčatá rady hrajú vybíjanú. Muži majú radi športové súťaže. Detské hry veľmi 

rady hrávajú aj dospelí. Modelky majú rady kvalitné modely. Spolužiačky sa radi 

rozprávajú o hercoch a herečkách. Deti, mate rady svojich rodičov? 

 

10. Urč druh zámen:  

nikto................., aký?....................., váš.................., 

niečí...................ony............... 

 

11. Napíš k osobným základným zámenám ich základný tvar v nominatíve. 

tebe - ......., (od)nej -....... (so)mnou-...... (k) nemu - ....... (o) mne - ...... (o) nás- 

......  

 

12. Doplň zámená sami/samy, samý/samí 

Dievčatá, nemôžete tam ísť............! Myslíme si, že nemôžete cestovať ........... . 

Moji priatelia sú .......... dobrí ľudia. V hlave mala ......... zmätok. Mládenci, tú 

prácu dokončite .............. . 

 

13. Nahraď určité číslovky neurčitými číslovkami. 

Páčia sa mi tri dievčatá. .............................. . Matematici vypočítali päť príkladov. 

...................... . Poznal dvoch významných umelcov................................ . 

 

14. Prepíš číslovky slovom.  

5. prípad - ....................... , 5x ušiel-...................., 55 litrov mlieka...............  

 

15. Urč vzor čísloviek: 

jeden - ............. , bilión- ............ , tisíci - .........., stý - .............., nula- ............  sto 

- ...........,  milión - ........... , osem ......., prvý - ........... dvadsaťdva - ................. . 

 

 

16. Urč spôsob a čas podčiarknutých slovies: 

Boli by sme sa tej súťaže zúčastnili.  .....................   ....................  Kedy si 

priniesol tie zošity? .....................    ....................  Ešte dnes musím letieť do 



Brazílie. ......................   ......................... Nauč sa to naspamäť! ....................    

................... . Prepísal by si celý list? ...............    ................. 

 

17. Podčiarkni činnostné sloveso.  

Koleso šťastia sa roztočilo. Mária zrazu obelela ako vonná ľalia. 

 

18. Utvor a napíš zo slovies 2.osobu j.č. rozkazovací spôsob.  

      vyť- ...........,viť- ..........., prišiť- .........., umyť- .........., nabiť - .......... 

 

19. Utvor a napíš jednoduchý budúci čas slovies v 1. osobe jednotného čísla:  

     zaspievať..........., privolať............ , nahrať..........., doskočiť..........,. uraziť 

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

 

20. Rozdeľ slovesá na dokonavý a nedokonavý vid:  

      Odsekol, rastie, bojí sa, prší, nasnežilo, napíšem, hodiť, skákať, trafil, 

pracoval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika 

 

Ahojte, moji milí. 

Tento týždeň budeme riešiť prácu na online hodinách, ktorým mením čas, keďže 

už nastupujeme do školy. Takže, od utorka do piatku bude online hodina o 11,00 

dopoludnia. Tam vám zadám prácu a prejdeme si veci, ktoré budeme 

potrebovať. 

Buďte zdraví, želám krásny týždeň a teším sa od utorka o 11.00. 

Martina Vopy 

 

Anglický jazyk 

(p. Vrábelová) 

 

Ahojte decká, 

Ďakuje za vypracovanie testov v programe ALF. Kto si to ešte nestihol spraviť tak 

to prosím urobte čo najskôr. 

Program ALF (cez stránku školy) 

 

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

Názov č. 2: Project 4, unit 5 

 

Domáca úloha č. 1: How green I am?! 

Pred dvoma týždňami som vám za domácu úlohu dala z učebnice s. 61, cvičenie 

7. Odpovede na otázky mi pošlite na email vo forme krátkeho písomného 

prejavu. Čiže z otázok v cvičení vypracujete odpovede a vytvoríte súvislý text na 

stranu formátu A5. 

 

 



Domáca úloha č. 2: Vypracujete krátky písomný prejav na tému:  

„International Children´s Day“ 

Vypracujte 10 viet k tejto téme. Môžete tvoriť vlastné myšlienky, alebo si vety 
doplň podľa nasledovných bodov (tvor pestré vety, v rôznych časoch, pripoj 
zaujímavé fakty z internetu): 

- What is the „International Children´s Day“ about? 
- How do we celebrate it? (How do you celebrate it?) 
- What activities / atractions  / competitions are typical for this day? 
- What are your memories of this day from your childhood? (describe 

the most exciting experience) 
- Are there any advantages for children in Slovakia on this day? (free 

entrance to some attractions like ZOOs ...) 
- What would you change about this day? How could children celebrate 

it? What else could be done for them? 

 

Písomné prejavy mi posielajte na email do konca tohto týždňa. Do predmetu 

emailu napíšte, čo mi posielate, meno a triedu. ĎAKUJEM. 

 

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

kontaktovať!  

Online hodina – streda 3.6. o 10:15 

 

Anglický jazyk 

(p. Kubrická) 

 

Súčasťou vášho portfólia by mal byť aj vypracovaný projekt, ktorý vám dávam na 
tento týždeň. Je na vás akou formou ho vypracujete (word s obrázkami, 
powerpoint, výkres, ktorý odfotíte a pošlete). Používajte gramatiku a slovnú 
zásobu, ktorú viete a hlavne nekopírujte, nekomplikujte si to... 
 
PROJECT – THE ENVIRONMENT 
 
-Student´s Book str.67/ CV.2  – Project task, pomôžte si zadaním, môžete si 
vybrať a popísať aj viac tém, problémov a nie len jeden.  



Pomôžu vám texty z učebnice, pracovného zošita a aj to čo sme si hovorili na 
online hodine. Informácie nájdete na internete ale upravte ich, zjednodušte, 
NEKOPÍRUJTE !!!!! 
 
Všetko posielajte na mail : kubrickam gmail.com 
Ak máte nejaké otázky, čokoľvek sa chcete spýtať, prekonzultovať ohľadom 
projektu, neváhajte mi napísať. Keby niekomu nešli preposlať vypracované 
úlohy, môžeme sa dohodnúť na inom spôsobe odovzdania.  
Všetkým prajem krásny Deň detí, užite si ho, nech ste hlavne zdraví a usmiati   
Pekný týždeň   
 

 

Nemecký jazyk 

Ahojte! 

Chcem vás všetkých poprosiť.  Kto mi neposlal zadanie úlohy z minulého 

týždňa, nech tak urobí v priebehu nasledujúceho týždňa. 

Opakovanie: 

Práca s učebnicou str.105. Wortschatz wiederholen! 

Cvičenia 15,16,17,18 , vypracujte do zošita a pošlite mi na mail. 

 

Ruský jazyk 

 

LEKCIA 19 - На экскурсии в Мoскве (Na exkurzii v Moskve) 

 
Ahojte!  
 
Ďakujem všetkým, ktorí mi poslali vypracovanie pracovného listu - На экскурсии 

в Мoскве aj  pracovný zošit s. 68. Kto tak ešte neurobil, tak vás žiadam o zaslanie 

čo najskôr. Vypracovanie a zaslanie úloh je podmienkou k vášmu koncoročnému 

hodnoteniu. 

DOMÁCA ÚLOHA: 

- opakovanie SZ – lekcia 19 

- test v programe ALF - На экскурсии в Мoскве 



Vypracovanie projektu o hlavnom meste Ruska – Moskve 

- použite ľubovoľnú techniku – výkres, plagát, power point... 

- zamerajte sa v ňom na pamiatky a zaujímavosti mesta, schému 

moskovského metra .... 

- použite obrázky - obrázky môžete nakresliť, vyhľadať, vytlačiť a nalepiť ....  

- názvy pamiatok píšte písanou azbukou 

- môžete využiť aj text z pracovného listu a k nemu priradiť obrázky  

 

Pamiatky:   Красная плoщадь, царь кoкoкoл,  царь пушка, храм Василия 

Блаженнoгo, Спасская башня, Кремлёвские куранты , стадиoн Лужники 

Москва -  столица России. Опа лежит на реке Мoскве. Сердцем столицы 

называют Красную  площадь. Туристам нравится сказочный Храм , Василия 

Блаженного . На  Спасской башне находятся Кремлёвские  куранты. Через 

Спасские ворота мы проходим в Кремль.  Царь  кoлoкoл самый большой не 

только в России, но во всем мире. Мы можем покупить сувениры в 

универмаге ГУМ .    

 

Интереснoе o Мoскoвскoм метрo   (Zaujímavosť o Moskovskom metre) 

Метрo началo рабoтать в 1935 гoду. Певая линия вела oт станции - 

Сoкoльники дo станции - Парк культуры. Всегo былo 13 станций. Сейчас в 

метрo бoльше чем 130 станний. Метрo рабoтает с 6 часoв утра дo 1 часу 

нoчи.  

Online hodina: 4.6. o 10:15 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chémia 

 

Úloha 1: Napíšte si do zošita poznámky  Neutralizácia 

Neutralizácia:  je reakcia kyseliny so zásadou za vzniku vody a soli. Kyslé 

a zásadité roztoky spolu reagujú, pričom ióny H3O+a OH- vytvoria molekuly 

vody. 

Napr. Ak reaguje kyselina chlorovodíková s hydroxidom sodným vzniká chlorid 

sodný a voda: 

HCl   +   NaOH   →   NaCl   +   H2O  

kyselina       hydroxid             soľ            voda 

Využitie neutralizácie: 

 V laboratóriách na stanovenie presného množstva kyselín a zásad 

v látkach (napr.: v minerálnych vodách, pôde... 

 Výroba priemyselných látok (soli) 

 Zneškodňovanie kyselín a zásad v pôde, vode 

 

Úloha 2:   V programe Alf, máte zadané 2 testy ešte z minulého týždňa 

Chemické prvky a Hydroxidy a pH.  Vypracovanie testov je náhrada za 2 

pracovné listy, ktoré niektorí z vás vôbec neposlali.   

Nezabudnite poposielať všetky úlohy, ktoré vám ešte chýbajú. 

 

Fyzika 

 

Milé deti – žiaci ôsmaci,   

 v nasledujúcich júnových týždňoch si budete opakovať ,precvičovať 

a upevňovať  tie vedomosti z fyziky,  ktoré  ste nadobudli  počas celého 

školského roku 2019/2020, a to prostredníctvom testov, ktoré budú pre vás 

uverejnené  na portáli ALF.  Pri riešení úloh môžete použiť poznámky zo zošita, 

učebnicu fyziky, internet . Testy môžete spustiť opakovane, aby ste si lepšie 

zapamätali správne riešenia úloh!  



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  sú uverejnené dva testy  

na precvičenie  a upevnenie  učiva pod  názvom:  „Mechanická práca“ a  „Sily 

pôsobiace na teleso v kvapaline. Tlak“. 

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

triedy  

→  meno žiaka (bez hesla) 

!!! UPOZORNENIE !!!  

Niektorí z vás, ktorí si doposiaľ vzorne plnili povinnosti  počas pobytu doma 

(písali si poznámky do zošita, poslali mi: zdokumentované riešenia úloh, 

prezentáciu /projekt  („Slnko“ alebo „Optické prístroje“), fotografiu pokusu 

alebo pomôcky, si môžu vydýchnuť a tešiť sa na letné prázdniny !!! 

 

Ale sú aj takí, ktorí ma zatiaľ nepresvedčili o svojej usilovnosti a pracovitosti! 

Títo žiaci majú ešte stále možnosť ovplyvniť koncoročné hodnotenie ich práce 

v predmete fyzika. Môžu naďalej 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!!! 

P.S. Všetko najlepšie k Vášmu sviatku – Dňu detí !!! 

 

Geografia 

 

Práca na dva týždne.  Vytvorte prezentáciu o Slovensku. Spropagujte Slovensko, 

tak ako najlepšie viete. Prezentácia má obsahovať aspoň 15 slajdov. Kto 

nemôže vytvoriť prezentáciu, môže to spraviť vo worde.  

Prezentácie mi pošlite na adresu  eva.makova@ gmail.com. 

 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com


Biológia 

 

Ropné katastrofy 

Milí žiaci, 

viete, že naša Zem až do dneška „prežila“ už mnoho ropných katastrof, ku ktorým 

došlo v dôsledku využívania ropy. Pred jej samotným spracovaním sa prepravuje 

tankermi, resp. cisternovými loďami. Takáto preprava prináša so sebou nemalé 

riziká, veď len za posledných 20 rokov došlo takmer k 200 ropným haváriám, 

ktoré boli sprevádzané masovým únikom ropy do vodných ekosystémov. Preto 

je dôležité, aby ste sa o samotnej rope a ropných katastrofách dozvedeli viac 

prostredníctvom hodín biológie. 

Ropa – je horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov a zlúčenín. Je dôležitou 

nerastnou surovinou a významnou ekonomickou komoditou. Hodnota ropy 

stúpa po chemickej úprave, kedy sa z nej vyrábajú 

kvapalné palivá, rozpúšťadlá a mazadlá.  Vznikla rozkladom zvyškov 

uhynutých živočíchov a rastlín. Nachádza sa vo vrchných vrstvách zemskej kôry, 

kde je väčšinou viazaná na usadené horniny. 

Ropná škvrna - vzniká v dôsledku úniku tekutej ropy, či iného ropného produktu 

do okolitého prostredia v dôsledku ľudskej činnosti. Ide o druh znečistenia. Pri 

úniku ropných látok často trvá mesiace až roky, než sa prostredie opätovne 

vyčistí do pôvodného stavu pred únikom. Ropné látky sú ľahšie než voda, plávajú 

na jej povrchu a vytvárajú tak mikrofilm, ktorý je nebezpečný pre život a to ako z 

dôvodov nepriepustnosti kyslíku, tak napríklad z obalenia živočíchov ropou.  

Zaujímavosti: 

- Horiaca nafta je podľa expertov pre svetové životné prostredie 

nebezpečnejšia ako použitie zbraní hromadného ničenia. 

- Pri explózii  na ťažobnej plošine Deepwater Horizon spoločnosti BP v 

Mexickom zálive  vytieklo do mora 780 miliónov litrov ropy. 

- Havária tankera Exxon Valdez pri aljašskom pobreží a do oceánu v 

dôsledku toho uniklo cez 40 miliónov litrov ropy. Táto nehoda mala na 

svedomí životy až 250 000 morských vtákov, 2 800 morských vydier, 300 

tuleňov, 22 kosatiek a miliardy ikier lososov.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Palivo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rozp%C3%BA%C5%A1%C5%A5adlo
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mazadlo&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8D%C3%ADchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rastliny
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A1_k%C3%B4ra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Usaden%C3%A1_hornina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ropa
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek_(Homo)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Distenie_%C5%BEivotn%C3%A9ho_prostredia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Voda
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrofilm&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8D%C3%ADchy


- Havária tankera Prestige, ktorý stroskotal v oblastí západného Španielska 

sa zaraďuje medzi najväčšiu ekologickú katastrofu v Európe. Pri tejto 

katastrofe zomrelo takmer 250 000 vtákov. 

 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0&list=PLJ4fp4-Xe5G-

B4lU2MmOSXK995HEESDVK&index=31 

https://www.youtube.com/watch?v=V6qMrYr7kxk 

 

Technika 

 

Stručný zápis do zošita 

Pochopiť význam ekonomiky /šetrenia/ a ekológie pri šetrení vodou, kúrením a 

elektrickou energiou –  

Kde a ako môžeme najviac a najčastejšie šetriť elektrickou energiou v 

domácnostiach –  

 

Občianska náuka 

 

Kto mi neposlal vypracovanú úlohu z národnostných menšín, tak mi ju 

dodatočne pošle počas tohto týždňa. Upozorňujem, všetky zadané úlohy, sú 

podmienkou k vášmu záverečnému hodnoteniu. 

Tento týždeň si vypracujte testy v programe ALF: 

Názov č. 1: ON8_test_práva 

Názov č. 2: OV8_Vlada 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0&list=PLJ4fp4-Xe5G-B4lU2MmOSXK995HEESDVK&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0&list=PLJ4fp4-Xe5G-B4lU2MmOSXK995HEESDVK&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=V6qMrYr7kxk
https://programalf.com/olt/www/sk/teacher/task-results/default/567866

