
Zadania domácich úloh 

8.C 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

 

Podľa odporúčaného rozvrhu je možné realizovať zadania z hlavných 

predmetov. 
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Milí rodičia a žiaci, 

od tohoto týždňa budem mávať pre rodičov a žiakov online konzultačné 

hodiny. Žiaci, ale aj rodičia mi budú môcť každý piatok v čase od  12:30 do 14:30 

individuálne zavolať alebo napísať. 

Zároveň vám chcem pripomenúť, že je dôležité si každý týždeň kontrolovať 

zadania domácich úloh na webovej stránke školy. Úlohy z každého predmetu 

je treba vypracovať a podľa pokynov vyučujúceho zaslať ako spätnú väzbu na 

email. Ak úlohy z akéhokoľvek dôvodu nestíhate, alebo niečo neviete, treba 

komunikovať s tým daným vyučujúcim. Stále sa stane, že učitelia nemajú od 

žiakov žiadnu spätnú väzbu. Ubehlo už 9 týždňov a učitelia by mali niečo vedieť 

o svojich žiakoch.  

Prajem všetkým pekný pracovný týždeň! 

                                                                                                         Vaša pani učiteľka 

                                Odporúčané                                              Nepovinné 

 



Slovenský jazyk 

Domáce úlohy 8. C (p. Kováčik) 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

 

Ahojte, žiaci, tento týždeň budete riešiť doplňovačku a test. Doplňovačku mi 

pošlite na mail:informatera@gmail.com, alebo ako jpg cez Messenger.  Test 

vypracujte do zošita zo slovenského jazyka. 

 

Doplňovačka /Doplň do viet čiarky a správne písmená.  
                        
 
Hoci  _ratislava  patr_   medzi najmladšie hlavné mestá na svete jej história siaha 

až do staroveku.  Po stáročia tu v zhode žili vedľa seba  _lováci    _aďari   _emci a 

mnoho iných. Ich stopy  d_ chajú na návštevníka z  h_storických budov ktoré sú 

súčasťou  malebn_ ch  ulíc  h_ storického centra. Dominanta hlavného mesta   

_ratislavský hrad sa   t_či  na kopci nad  star_ m mestom. Cez  _ratislavu tečie 

rieka  _unaj druhá najväčšia   _urópsk_   rieka.  Nad sútokom Morav_   a   _unaja  

sa vyp_na hrad  _evín  ktorý bol osídľovan_   od doby kamennej. V 9. storočí je 

toto miesto spojené s menom kniežaťa   _astislava  ktorý tu nechal vybudovať 

mohutnú   _eľkomoravskú pevnosť. Povesť hovorí že na hrade ch_ bala voda. 

Mocn_   chlap_   teda začali kopať studňu. Na hrade zavládla radosť keď voda 

ovlažila  pery ob_ vateľov. Na renesančnom paláci je umiestnená pamätná 

tabu_a pripom_najúca historický výlet  _lovenskej  mládeže na  _evín ktorú 

organizoval v roku 1836 Ľudovít   _túr. V roku 1961 hrad   v_ hlásili za   _árodnú   

kultúrn_    pamiatku. 

 

 

 



Pracovný list /Slovenský jazyk a literatúra 

1. Doplň do viet ukážky č. 1 čiarky: 
 
Ukážka č. 1: Otvorte si knihy alebo si robte poznámky. Boli tam i rodičia 
i súrodenci. Uvidíme ktorý z vás to zvládne. Prišiel lebo nás chcel vidieť. Vyhováral 
sa ale napokon to urobil. Níl najdlhšia rieka sveta priniesol Egypťanom úrodnú 
vrstvu. Chcem sa vzdelávať a preto sa musím prihlásiť do knižnice. Skríkla aha kto 
ide! Je múdry ako sova. Vošiel som a to bolo dobré. 
 
2. Z ukážky č. 1 vypíš všetky priraďovacie spojky. 
 
3. Ktorá možnosť neobsahuje združené pomenovanie? 
a/ V našej obci sú dve  školy.                        b/ Najdlhšou riekou Slovenskej republiky 
je Váh. 
c/ Učíme sa v nej aj anglický jazyk.              d/Najťažším slovným druhom sú 
prídavné mená. 
 
4. Ktorá možnosť obsahuje metonýmiu: 
a/ skriňa svieti                 b/ čas letí                    c/ obzerá si Fullu                      d/ kosa 
zvoní                        
 
5. Ktorá možnosť neobsahuje metonýmiu: 
a/ zahrám Čajkovského      b/ mesto sa zabávalo      c/ recitujem Smreka        d/ 
hviezdy mlčia            
 
6. Správne vysvetlenie  frazeologickej jednotky pchať nos do niečoho   je: 
a/ starať  sa do niečoho     b/ začať pracovať     c/  začať rozmýšľať        d/ starať 
sa o niekoho 
 
7. V ktorej vete je sloveso v podmieňovacom spôsobe prítomného času?   
a/ Bola  by som zjedla všetko, taká som bola hladná.        b/ Zaspievala by si peknú 
pesničku? 
c/ Bol  som ti otvoriť.                                                         d/  Boli už veľmi unavení. 
 
8. Ktorá veta nie je gramaticky správna? 
a/ Videli sme paniu.   b/ Ordinuje  pani doktorka?   c/ Pani Nováková prišla.  
d/Stretli pani. 
 
9. Ktorá veta nie je gramaticky správna? 



a/ Kde ste všetci?           b/  Kam si utiekol?         c/ Kde ideš?           d/ Kam to 
položiť? 
 
10. Ktoré zámeno je nesklonné? 
a/ mne                                    b/ jeho                                 c/ mi                               d/ 
tebe 
 
11. Ktorá veta je v správnom gramatickom tvare?   
a/ Idem vonku.        b/ Som von.     c/  Vonku je pekné počasie.   d/ Vonku si 
vezmem bicykel. 
 
12. Aký slohový postup sa uplatňuje v prihláške? 
a/ výkladový                 b/ opisný                   c/ rozprávací                   d/ informačný 
 
13. Zhustený obsah textu, ktorý obsahuje najdôležitejšie informácie, 
spracovaný ako krátky súvislý text sa volá?    
 a/ výťah                           b/ konspekt                         c/ osnova                      d/ 
poznámky 
 
Ukážka č. 2: „ Zrak mravca je slabý. V mokradiach žijú africké hrochy a žaby. 
V lesoch chodíme pozorovať hnedé medvede. Besní psi sa potulovali po našej 
ulici." 

14. V ukážke č. 2 sa nachádzajú tieto zvieracie podstatné mená mužského rodu: 
a/ mravec, hroch, medveď, pes                           b/ mravec, hroch,  žaba, medveď, 
pes     
c/  mravec, žaba, medveď, pes                            d/ hroch, žaba, medveď, pes             
 
15.  Zvieracie podstatné mená mužského rodu z ukážky č. 2 sa skloňujú podľa 
týchto vzorov: 
a/  stroj, dub, stroj, dub                                           b/ chlap, dub, stroj, dub            
c/  chlap, dub, chlap, dub                                        d/ chlap, dub, stroj, chlap    
       
16. Z nasledujúceho radu slov vyber to podstatné meno, ktoré sa skloňuje: alibi, 
resumé, menu, kupé, finále, kakadu, defilé, kanoe, madam, krovie,  jury, atašé, 
miss 
a/  alibi                               b/ miss                              c/ krovie                        d/ madam 
 
Ukážka č. 4: Aj títo  veselí priatelia Julkinej mamy oslavovali jej úspech. Kto 
odpúšťa slovenský úspech? 



17. Všetky prídavné mená v uvedených vetách v ukážke č. 4 sú zoradené do 
druhov nasledovne: 
a/ privlastňovacie individuálne, akostné, vzťahové            
b/ privlastňovacie druhové, akostné, vzťahové      
c/ privlastňovacie individuálne, vzťahové,  akostné       
d/ akostné, privlastňovacie individuálne, vzťahové   
 
18. V ukážke číslo 4 sa nachádzajú tieto zámená: 
a/  aj, títo, jej, kto                  b/ títo, jej, kto                c/ aj, títo, jej                    d/ aj,  
títo, kto  
  
19. O slovesnom tvare z druhej vety z ukážky č. 4  platí: 
a/ 3. osoba, opytovací spôsob, dokonavý vid   
b/ 3. osoba, oznamovací spôsob, dokonavý vid   
c/  3. osoba, opytovací spôsob, nedokonavý vid   
d/ 3. osoba, oznamovací spôsob, nedokonavý vid  
 
Ukážka č. 5:  V tomto hotel_ sme boli dva raz_. Zo siedm _ch hráčov som skončil 
prv _. Stal som sa trojnásobn_m víťazom tried_.                 

20. Správny pravopis slov z ukážky č. 5 je v možnosti: 
a/ y, y, y, ý, í, y                b/ i, y, i, ý, ý, y                 c/ i, y, y, ý, ý, y                d/ y, y, i, 
ý, ý, y 
 
21. Číslovky z uvedených viet ukážky č. 5 zaraďujeme k druhom nasledovne: 
a/ násobná, radová, radová, násobná                       b/ násobná, základná, radová, 
radová    
c/  násobná, základná, radová, násobná                   d/ radová, základná, radová, 
násobná   
 
22. V ktorej možnosti sa nachádza veta, pre ktorú platí uvedené poradie 
slovných druhov:  
predložka, podstatné meno, častica, sloveso, prídavné meno, podstatné meno, 
prídavné meno 
a/ V zime nie sú zimné športy docenené.                    b/ V Čechách nie sú iné 
pravidlá. 
c/ U nás sú ojazdené najviac na tri milimetre.             d/ Poisťovne nechcú preplácať 
vzniknuté  
 

 



Matematika 

Domáce úlohy 8. C (p. Vopy) 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

 

Milí moji ôsmaci. 

Tento týždeň vám nezadám úlohy tu, ale budete ich dostávať priebežne na 

online hodinách v jednotlivých dňoch, kedy budeme spoločne preberať nové 

učivo – Povrch hranola. 

Začneme v utorok o 14.00 v našej spoločnej skupine. 

Teším sa na vás. 

 

 

INFORMATIKA 

Domáce úlohy 8. C (p. Kováčik) 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

 

IT FITNESS TEST 2020 

Otestuj svoje IT zručnosti v najväčšom IT teste národa. 

https://itfitness.sk/sk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. C (p. Vrábelová) 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

 

Lekcia 5 Our Environment 

5 C Caring for the environment 

Čítanie s porozumením – SAVE THE ORPHAN BEARS 

- učebnica s. 60/1 a b c – prečítate a vypočujete si príbeh 

- s. 60/2 – opravte vety písomne 

- s. 61/3 – pospájate a vypíšete si Definitions 

- s. 61/5, 6 a b – A green quiz 

- pracujte s nahrávkami!!!! 

NA ONLINE HODINU 

- s. 61/7 – pripravíte si odpovede na tieto otázky na online hodinu na ďalší 

týždeň. Budeme sa o tejto problematike rozprávať. 

- uzatvárame lekciu 5 a problematiku životného prostredia 

- naše ďalšie vzdelávanie bude zamerané čo najviac na komunikáciu 

a čítanie s porozumením, preto buďte na hodinu prosím pripravení! 

Počúvacie cvičenia: 

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

sk 

Online hodina – 11.5. o 14:00   

 

Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. C (p. Kubrická) 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

 

-str.60 – 5C – Caring for the environment – Save the orphan bear -  cv.2 – 

prečítajte si text, vypíšte neznáme slovíčka a opravte vety v cvičení 2 

-str.61/ cv.3 – spojte slová s definíciou – upevnenie slovnej zásoby 5C  

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


-gramatika – trpný rod (passive) – cvičenia na upevňovanie – online v utorok 

10:00 

ID je 207-217-1697 

Všetko posielajte na mail : kubrickam gmail.com 

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 

Domáce úlohy 8. C (p. Gočová) 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

Ahojte!  

Tento týždeň Vám dávam za úlohu napísať sloh , zo všetkého čo sme doposiaľ 

učili. Môžete využiť slovnú zásobu z celej knihy a pracovného zošita. Poprosím 

Vás  , skúste to napísať ako celok, ktorý bude dávať zmysel. Počet strán , 2x 

A5.To sú dve malé strany v zošite.  Ak Vám nebude stačiť tento týždeň ,tak mi 

dajte vedieť! Chcem od Vás ,aby ste si dali záležať. Takto si veľa učiva 

zopakujete. Teším sa na Vaše práce, zašlite mi ich na :ada.gocova@gmail.com 

 

Ruský jazyk 

Domáce úlohy 8. C (p. Vrábelová) 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

Ahojte decká, ďakujem všetkým, ktorí ste si vypracovali krátky test na Alfovi. 

Získala som tak prehľad o vašich vedomostiach. Kto si test ešte nespravil, tak vás 

prosím o vypracovanie. Zaberie vám to len pár minút. 

Ja viem, že väčšina z vás si robí domáce úlohy poctivo a na čas a aj mi ich posiela, 
ale chcem váš poprosiť o nasledovné. Do 15.5. mi každý z vás na email pošle 
WORD dokument (okrem projektu počasia) s nasledujúcimi vypracovanými 
úlohy (portfólio):  



1. projekt – Počasie 
2. prepis textu v učebnici s. 75 
3. opakovanie z pracovného zošita s. 64 a 67 
4. pracovný list – ročné obdobia (v zadaniach v 2. týždni) 

Jedna príloha bude projekt a druhá príloha bude WORD dokument s bodmi 2, 3 
a 4 spolu. Do wordu to vložíte ako obrázky (fotky), ktoré vy už máte. Iba to dáte 
dokopy a vznikne portfólio. 

Do predmetu emailu napíšete: RUJ portfólio 15.5. (vaše meno) 

 

 

LEKCIA 19 Na exkurzii v Moskve 

Začína sa nám úžasná lekcia na tému Moskva. Moskva ja nádherné mesto, plné 

veľkolepých pamiatok a je mojim tajným snom ho niekedy navštíviť. Keďže ho 

navštíviť teraz nemôžeme, poďme si aspoň pozrieť pár videí o Moskve na: 

https://www.youtube.com/watch?v=zAm2HbuiMUg 

https://www.youtube.com/watch?v=BIzkvqVdIW0 

K videám prikladám aj stručný popis najvýznamnejších pamiatok Moskvy (viď 

nižšie).  

Domáca úloha:  - pozriete si videá, 

                             - prečítate si o pamiatkach Moskvy, 

                             - nájdete na internete nejakú zaujímavosť, zvláštnosť o Moskve,  

                              alebo legendu, o ktorej mi poviete na online hodine. 

 

Moskva a jej pamiatky (mohli ste vidieť vo videách): 

Červené námestie Красная плoщадь – сердце Мoсквы 

Každá z budov, ktoré Červené námestie obklopujú, sú legendou. GUM, Chrám 
Vasilija Blaženého, štátne Historické múzeum či Kazanský chrám a Kremeľ. 
Priamo pod múrmi Kremľa v mauzóleu stále leží nabalzamovaná mŕtvola 
Vladimíra Iľjíča Lenina. Strecha mauzólea slúžila ako tribúna pri vojenských 
prehliadkach či prvomájových oslavách už Stalinovi, rovnako slúži aj súčasnému 

https://www.youtube.com/watch?v=zAm2HbuiMUg
https://www.youtube.com/watch?v=BIzkvqVdIW0


politickému vedeniu Ruska. Vedľa mauzólea sú pochovaní významní 
predstavitelia ZSSR. 

Kremeľ Мoскoвский Кремль 

Červené múry mestského hradu - Kremľa sú vysoké 6 až 17 metrov. Spolu s 
dvadsiatkou mohutných veží obkolesujú oficiálne sídlo ruského prezidenta, ale 
aj Katedrálne námestie z množstvom pravoslávnych architektonických skvostov. 
Hodiny na najznámejšej kremeľskej veži, Spasskej, určujú čas v celom Rusku. 
Meno dostala podľa ikony Krista Spasiteľa, ale červená hviezda na jej vrchole 
stále pripomína sovietsku minulosť. Snaha nahradiť ju dvojhlavým cárskym 
orlom, ako to bolo do roku 1935, je zatiaľ neúspešná. 

Chrám Vasilija Blaženého Храм Василия Блаженнoгo 

Pokrovský chrám (menej používaný názov chrámu Vasilija Blaženého) je 
charakteristický pestrofarebnými cibuľovými kupolami. Nechal ho postaviť cár 
Ivan Hrozný ako pripomienku víťazstva nad Tatármi z Kazanského chanátu. 

Chrám Krista Spasiteľa Храм Христа Спасителя 

Pôvodnú katedrálu na brehu rieky Moskva nechal Stalin zrúcať, aby tu mohol 
vzniknúť Palác sovietov s obrovskou sochou Lenina na streche. Zámery celkom 
nevyšli a premenili sa len na verejné kúpalisko. Po rozpade ZSSR chrám postavili 
nanovo, vysvätili ho v roku 2000. 

Štátna Treťjakovská galéria  Гoсударственная  Третьяковская галерея 

Výnimočnú obrazáreň založil v 19. storočí obchodník a mecenáš umenia Pavol 
Michajlovič Treťjak. Zámerom bolo vytvoriť reprezentatívnu zbierku ruského 
maliarstva. Krátko pred smrťou ju spolu s budovou venoval mestu Moskva s 
podmienkou, že obrazy sa nesmú rozpredávať. Dnes má v depozitároch asi 150 
tisíc umeleckých diel. 

Metro Мoскoвскoе метрo 

Moskovské metro má 12 liniek vrátane jednej okružnej. Zaujímavé sú najmä jeho 
najstaršie stanice s bohatou výzdobou z čias stalinizmu. Pozlátené stropy, lustre, 
nástenné maľby, vitráže a sochy sú veľkolepou prehliadkou socialistického 
realizmu. 

 



Štadión Lužniki  Стадиoн Лужники 

 Štadión Lužniki sa najprv volal Centrálny Štadión Lenina. Stavali ho 450 dní 
medzi rokmi 1955 a 1956 na počesť sovietskych atlétov, ktorí na olympiáde v 
Helsinkách 1952 získali 72 medailí.  V roku 1980 sa stal hlavným štadiónom 
letnej olympiády v roku 1980 s počiatočnou kapacitou pre 100 000 ľudí. Štadión 
však postihla aj tragédia, keď tu o dva roky neskôr v závere futbalového zápasu 
Pohára UEFA medzi Spartakom Moskva a HFC Haarlem zomrelo 66 ľudí. 
Dôvodom bola panika ľudí, ktorí sa tlačili pri východoch štadióna. Štadión v 
roku 1990 prešiel renováciou, po ktorej ho premenovali na Štadión Lužniki.  

Kto si nespravil test minulý týždeň, tak kuk sem: 

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 

 

Chémia 

Domáce úlohy 8. C (p. Kacinová) 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

 

Milí ôsmaci! Ďakujem všetkým, ktorí mi  posielate práce, ste aktívni, a zapájate 

sa aj do online hodín. Vaša snaha bude odmenená   Prosím však ostatných, 

ktorí si ešte nesplnili svoje povinnosti a neposlali mi vypracované 

úlohy(prezentácia o prvku, pokus s octom, pl-kyseliny) nech tak urobia čo 

najskôr, a to do 15.5.2020.  

Prezentácia o prvku má mať aspoň 5 slidov, neráta sa úvod a záver: 

charakteristika, význam, výskyt, využite, obrázky. Kto nemá Powerpoint môže aj 

vo Worde (info pre tých čo zabudli ako má prezentácia vyzerať) 

Úloha 1: Určite ste zachytili, že v dôsledku pandémie Covid  19 sa „ vyčistilo“ 

ovzdušie aj voda. Zistite, o aké zlúčeniny sa jedná, akým spôsobom ohrozujú 

životné prostredie a odkiaľ pochádzajú(zdroj). Úlohu vypracujte do zošita.  



Úloha 2: Poznámky do zošita 

Kyslosť a zásaditosť vodných roztokov 

Štiepenie kyselín 

Vo vode sa kyseliny štiepia na ióny:                     OXÓNIOVÝ KATIÓN 

      HCl    + H2O        H3O+   +  Cl- 

     HNO3  + H2O        H3O+   +  NO3
- 

  H2SO4   + H2O         H3O+   +  SO4
2- 

Kyslosť roztoku spôsobuje  prítomnosť oxóniového katiónu H3O+ 

 

Štiepenie hydroxidov 

Hydroxidy tvoria v roztoku ióny:                      HYDROXIDOVÝ ANIÓN 

       NaOH              Na+    +  OH- 

       Ca(OH)2           Ca2+   + 2 OH- 

      Al(OH)3             Al3+   + 3 OH-       

Zásaditosť roztoku spôsobuje prítomnosť hydroxidového aniónu OH-   

Roztoky môžu byť: kyslé, zásadité, neutrálne. 

 

 

INDIKÁTORY 

Indikátory sú látky, ktoré pri zmene kyslosti a zásaditosti menia farbu. 

Používajú sa na zisťovanie kyslosti a zásaditosti roztokov.  

Idikátory poznáme 

 FENOLFTALEÍN-  v kyslom roztoku – bezfarebný,  v neutrálnom roztoku – 

bezfarebný, v zásaditom roztoku - fialový 

 VÝLUH ČERVENEJ KAPUSTY – v kyslom roztoku – fialová až červená 

farba, v neutrálnom roztoku – zelená až žltá 



 LAKMUS –  v kyslom roztoku – červená farba, v neutrálnom roztoku – 

fialová farba, v zásaditom prostredí – modrá farba 

 UNIVERZÁLNY INDIKÁTOROVÝ PAIERIK 

 

pH  STUPNICA 

- Bola zavedená na zisťovanie miery kyslosti a zásaditosti roztokov 
- Kyslý roztok:  pH < 7  (0 – 7) 
- Neutrálny roztok: pH = 7 
- Zásaditý roztok : pH > 7   ( 7 – 14 )  
 

Online hodiny: 

11.5. 8.C 13:00 

POSIELAM SPRÁVNE RIEŠENIE HYDROXIDOV A KYSELÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov kyseliny Vzorec kyseliny 

Kyselina dusná H+IN+I O-II    HNO 

Kyselina boritá H+IB+IIIO-II   HBO2 

Kyselina manganistá HMnO4 

Kyselina fosforečná HPO3 

Kyselina selénová H2SeO4 

Kyselina siričitá H2SO3 

Kyselina dusitá HNO2 

Názov hydroxidu Vzorec hydroxidu 

hydroxid draselný   KOH 

hydroxid horečnatý Mg(OH)2 

hydroxid železitý Fe(OH)3 

hydroxid zlatistý Au(OH)7 

hydroxid zinočnatý Zn(OH)2 

hydroxid meďný CuOH 

hydroxid olovičitý Pb(OH)4 

Hydroxid strieborný AgOH 

hydroxid manganičitý Mn(OH)4 



Kyselina uhličitá H2CO3 

Kyselina jodistá HIO4 

Kyselina chloritá HClO2 

Kyselina brómová H2BrO4 

Kyselina olovnatá H2PbO2 

Kyselina chlórna HClO 

Kyselina ciničitá H2SnO3 

Kyselina mangánová H2MnO4 

Kyselina arzenitá HAsO2 

Kyselina chloričitá H2ClO3 

Kyselina jodistá HIO4 

 

 

Fyzika 

Domáce úlohy 8. C (p. Pavlovičová) 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo pod názvom  „ Šošovky  “ 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.   Doplniť učivo o šošovkách  aj so zaujímavými úlohami na precvičenie si 

môžete na stránke : 

 

 https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne 

Prírodovedné predmety → ZŠ -2.časť    → Fyzika → XVII. Svetlo → 

Šošovky 

https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne


Upozornenie : niektoré  informácie o šošovkách, ktoré sú uvedené na 

viki.iedu.sk. budeme podrobnejšie rozoberať  v budúcom týždni. 

 

3. Vašou úlohou je nájsť  u vás doma  prístroje, pomôcky, v ktorých sa 

využívajú šošovky. 

Ich názvy mi môžete poslať na email : zlatapavlovicova@gmail.com 

 

Geografia 

Domáce úlohy 8. C (p. Maková) 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

Vypracovaný list mi posielajte na   môj mail. eva.makova @ gmail.com 

Kto mi ešte neposlal vypracované listy z jednotlivých oblastí, prosím urobte to 

dodatočne. / Topoľčany, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj/ 

Ďakujem, Maková 

 

Precvičenie  - Žilinský, Banskobystrický kraj 

1. Dopíš do slepej mapy. (9b) 

 

 

 



a) rieky - Hron, Kysuca,Turiec, vodné dielo – Liptovská Mara  

b) mestá -  Martin, Kremnica, Čadca, Žilina, Banská Štiavnica 

 

2. Vymenujte všetky NP (národné parky) Žilinského kraja. (4b) 

Odpoveď:................................................................................................................

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

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

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

 

3. Podčiarkni mesto, ktoré do radu nepatrí (jedno mesto patrí do iného 

kraja,). (2b) 

Zvolen   –   Banská Bystrica   –   Krupina   –   Detva   –   Brezno   -   Spišská Nová 

Ves 

Námestovo   –   Čadca   –   Kežmarok   –   Dolný Kubín   –   Tvrdošín   -   

Ružomberok 

 

4. Aké 4 geomorfologické celky (pohoria,  kotliny) zasahujú do územia 

Banskobystrického kraja? (4b) 

Odpoveď:................................................................................................................

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

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

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

5. Napíšte v čom spočíva význam mesta: (3b) 

a) Púchov - 

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

... 

b) Kremnica - 

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

c) Žiar nad Hronom - 

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



6. Zakrúžkujte správne tvrdenia. (4b) 

a) Na Orave sa vyskytujú / nevyskytujú rozsiahle mokrade a rašeliniská. 

b) Banskobystrický kraj patrí k hospodársky menej / viac rozvinutým častiam 

Slovenska.  

c) V Žilinskom kraji leží/neleží  najchladnejšia obec na Slovensku Oravská 

Lesná..  

d) Rieka Váh patrí / nepatrí do úmoria Baltského mora.  

7. Ako sa nazýva táto atrakcia? Priraď ju k príslušnému kraju. (2b) 

Odpoveď:................................................................................................................

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

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

8. Vymenujte všetky NP (národné parky) Banskobystrického kraja. (4b) 

Odpoveď:................................................................................................................

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

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

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

9. Napíšte v čom spočíva význam mesta: (3b) 

a) Ružomberok - 

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

b) Lúčky - 

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

.... 

c) Banská 

Štiavnica..................................................................................................................

..... 



10. Zakrúžkujte správne tvrdenia. (4b) 

a) Väčšina Žilinského kraja, okrem časti kotlín je husto / riedko zalesnená. 

b) V Banskej Štiavnici sa v minulosti ťažilo striebro / železná ruda. 

c) V Banskobystrickom kraji sa nachádzajú kúpele Číž / Sliač.  

d) Rieka Hron patrí / nepatrí do úmoria Čierneho mora.   

 

11. Aké mesto sa nachádza na obrázku? Priraď ho k príslušnému kraju. (2b) 

 

 

Odpoveď:................................................................................................................

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Biológia 

Domáce úlohy 8. C (p. Gočová) 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

Znečisťovanie našej planéty plastovým odpadom 

Plasty , mikroplasty  

Žijeme v plastovej dobe. Plast je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Vplyv 

mikroplastov na životné prostredie je predmetom čoraz väčšieho znepokojenia. 

Vedci však doposiaľ nezistili , aké účinky majú na ľudí a zvieratá. Mikroplasty sú 

menšie ako 5 mm tuhé častice. Môžu vznikať úmyselne napr. pridávaním do 

kozmetických výrobkov. Alebo neúmyselne pri opotrebovaní plastov, textílií. 

https://youtu.be/PHpXKWQdNLA 

https://youtu.be/TJQn7WhcOSI 

https://youtu.be/OE8hxwgEbpY 

Môžete  si vybrať z 3 tém /mikroplasty v pitnej vode, mikroplasty v oceánoch, 

mikroplasty v kozmetike/Vytvoriť z nich v Power Pointe prezentáciu a poslať na 

mailovú adresu . 

Termín odovzdania je do 22.5.2020. Najlepšia práca z ročníka bude zverejnená 

na stránke školy. 

 

Dejepis 

Domáce úlohy 8. C (p. Sitkey) 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

 

Projekt Národné hnutie Slovákov koncom 18. storočia a v 19. storočí, aké boli 

ciele v jednotlivých fázach a v memorandovom hnutí, čo sa podarilo naplniť  

– čo sa podarilo splniť v prvej fáze národného hnutia a osobnosťou Juraja 

Fándlyho 

– čo sa podarilo splniť v tretej fáze, základné požiadavky Žiadostí slovenského 

národa 

https://youtu.be/PHpXKWQdNLA
https://youtu.be/TJQn7WhcOSI
https://youtu.be/OE8hxwgEbpY


– čo sa podarilo po aktivite Memoranda slovenského národa v roku 1861 a na 

akú dobu 

Stručné hodnotenie tohto obdobia a pripomenutie jeho výrazných osobností.  

Vypracovanie projektu do konca mája, odfotiť a poslať na mail 

gejza.sitkey@gmail.com 

 

Technika 

Domáce úlohy 8. C (p. Rybanská, p. Sitkey) 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

 

Učivo Konštrukcia a údržba jednotlivých prvkov bytovej inštalácie, Učebnica 

str.150  7.3 – stručný zápis do zošita. 

 

Občianska náuka 

Domáce úlohy 8. C (p. Vrábelová) 

Týždeň od 11.5. do 15.5.2020 

 

Vypracujete projekt na tému:  

8 tipov ako prežiť čas doma počas prerušeného vyučovania 

- vytvoríte plagát s tipmi a radami, ako čo najlepšie zvládnuť toto 

pandemické obdobie doma. Teda napíšete tipy a rady, ktoré považujete za 

najužitočnejšie pre toto obdobie. 

- alternatíva k plagátu - písomný prejav, prezentácia.  

- Predstavujte si, že plagát vystavíte na verejné miesto, aby ste tak pomohli 

ostatným kamarátom vyrovnať sa s mimoriadnou situáciou v akej sme sa 

ocitli.  

- využite všetky vaše zručnosti, kreativitu a fantáziu. 

Na projekt máte 2 týždne a preto od vás očakávam naozaj skvelé kúsky!!!!!! 

 


