
Práca na doma – 8. ročník 1 

Ahoj, decká!  

Posielam Vám na tento týždeň zopár úloh, v ktorých si zopakujete učivo, ktoré sme preberali 

posledné dni a tiež pridáme niečo nové. Nebojte sa, nezaberie Vám to veľa času. Stačí, ak im 

budete venovať 10-15 minút denne a úplne v pokoji to zvládnete.  

Zadania si nemusíte vytlačiť, všetko pekne riešte do zošita. Sú tu úlohy na konštrukciu 

rovnobežníka, nové učivo o výške rovnobežníka a vzorce s príkladmi na výpočet obvodu 

a obsahu. Sústreďte sa a precvičujte svoje mozgové závity. Úlohy si vždy viackrát prečítajte, 

poriadne porozmýšľajte a určite potom nájdete to správne riešenie. Oddychujte, zabávajte sa, 

čítajte, venujte sa svojim záľubám doma a medzitým si nájdite čas aj na učenie. Teším sa na 

Vás! Želám Vám veľa zdravíčka! 

 

Časť 1 – Konštrukcia rovnobežníka 

1. Zostroj rovnobežník ABCD, v ktorom a = 4 cm, b = 5 cm a uhlopriečka   

      AC  = e = 7 cm. 

 

2. Narysuj rovnobežník ABCD, ak a = 6,5 cm, e = 70 mm, f = 80 mm. 

 

3. Strany kosodĺžnika OPRS dĺžky 6 cm a 5,5 cm zvierajú uhol 75°. Zostroj tento kosodĺžnik. 

 

4. Zostroj kosoštvorec KLMN so stranou 4 cm a uhlom  65° pri vrchole K. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Časť 2 – Výšky rovnobežníka – nové učivo (zapísať do zošita) 

Výška rovnobežníka je kolmá vzdialenosť protiľahlých strán rovnobežníka.  

Kosodĺžnik má dve výšky – výšku na stranu a = va a na stranu b = vb. 

 

Kosoštvorec má jednu výšku – výšku na stranu a = va. 

 

 

Výšku využívame pri konštrukcii rovnobežníka a tiež pri výpočte obsahu rovnobežníkov. 

Úloha – skúste narysovať výšky do rovnobežníkov z predchádzajúcej časti.  

 

 

 

 

 

 



Časť 3 – Obvod a obsah rovnobežníka 

Tu je prehľad vzorcov, ktoré by ste už mali vedieť a plus sú pridané nové, na obvod a obsah 

rovnobežníka a lichobežníka. Prepíšte si tabuľku do zošita a vzorce sa naučte. Použijete ich 

v ďalšej časti. 

POJEM OBSAH /počítame v štvorcových jednotkách/ OBVOD /v jednotkách 

dĺžky/ 

štvorec S =  a . a o = 4 . a 

obdĺžnik S =  a . b o = 2 . ( a + b) 

kosoštvorec S = a . va o = 4. a 

kosodĺžnik = 

rovnobežník 

S = a . va 

S = b . vb 

o = 2 . ( a + b) 

lichobežník S = 
(𝑎+𝑐).𝑣

2
 o = a + b + c+ d 

 

Vypočítajte: (pozor, pri výpočte musí platiť, že    a.va=b.vb) 

V rovnobežníku je dané: a, b – susedné strany; va, vb –   príslušné  

          výšky k jednotlivým stranám.  

a. Vypočítajte jeho obsah, ak a = 6cm, b = 0,08m. (Čo to znamená, keď tam nie je 

výška??? No predsa, že je to obdĺžnik) 

b. Vypočítajte jeho stranu a, ak b = 6cm, va = 3cm, vb = 4cm 

c. Vypočítajte jeho výšku va, ak a = 0,40m, b = 5dm, vb = 6dm 

d. Vypočítajte jeho stranu b, ak  va = 1,6m, vb = 4m, a = 20dm 

e. Vypočítajte jeho výšku vb, ak b = 9dm, a = 0,6m, va = 60cm  

f. Vypočítajte jeho obvod, ak  a = 20cm, b = 30cm, vb = 1,4dm 

g. Vypočítajte jeho výšku va, ak o =78cm,  b =0,9dm, vb = 50cm  

 

 

 

Ak by ste mali s čímkoľvek problémy, nájdete ma na facebooku! 



Práca pre žiakov – samoštúdium 

Kováčik (INF) 

Informatika (od 16. marca do 20. marca 2020) 

8. ročník (8. C) 

Test cez portál ALF 

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

(bez hesla) 

Test: Osobný počítač 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenský jazyk 

8. ročník ( 8. C) 

Test cez portál ALF 

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

(bez hesla) 

Test: Priame a nepriame pomenovania 

Test: Antoine de Saint-Exupéry – Malý prínc 

Hárok 1: Hviezdoslav: Rastislav   

Hárok 2:  Združené pomenovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hárok 1: Hviezdoslav: Rastislav   
      
PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV (1849 - 1921) 

 
-špičkový slovenský básnik, klasik 
-predstaviteľ literárneho realizmu 
-písal veršovanú lyriku, epiku a drámu 
Ilustrácia: Poštová známka bola vydaná r.1999 
http://www.pofis.sk/ 
                     RASTISLAV 
Literárny druh: epika 
Literárny útvar: báseň 
Literárna forma: poézia 
Literárny čas: 9.storočie 
Postavy: 
Rastislav – veľkomoravské knieža; spravodlivý, pokojný, láskyplný 
Richbald – nemecký/franský biskup: krutý, nespravodlivý, namyslený 
Zemižízeň – slovanské knieža, člen slovienskej delegácie do Konštantinopolu 
 
DEJOVÁ OSNOVA: 
1.Richbald sa sťažuje na sloviensky ľud, žiada od Rastislava prísne tresty za vlažnosť v otázke 
náboženstva. 
2.Rastislav odmieta a nabáda franských kňazov k vľúdnosti, s čím oni nesúhlasia. 
3.Rastislav sa pýta Zemižízňa  na jeho názor, ten žiada ľudu zrozumiteľnú bohoslužobnú reč. 
4.Rastislav píše list byzantskému cisárovi Michalovi III., žiada vierozvestcov, ktorí by na VM 
šírili kresťanstvo v ľudu zrozumiteľnom jazyku. Do Konštantinopolu posiela s listom 
Zemižízňa. Nemcov/Frankov posiela domov do Nemecka. 
 
Téma: Dejiny veľkomoravského obdobia 
Idea: Oslava Rastislava pre jeho lásku k vlastnému národu – hľadá preň čo najlepšie riešenie 
Hlavný štylizačný prvok: dialóg 
Metafory: rád by požil slovo Božie, púť pravdy, v tmách musí bŕsť... 
Epitetá: krotký ľud, žaloba ťažká... 
Slovná zásoba: netradičná, neobvyklé slová – snaha autora dokázať plnohodnotnosť 
slovenčiny 
-poprehadzovaný slovosled: ľudu dušné o spasenie, nejde zemské o statky... 
-upravené slová: pych – pýcha, vyrkne – vyriekne, tra – treba, iď! – choď!... 
Počet strof: 12, rôzny rozsah 9 – 18 veršov 
Rým: 
združený aabb, striedavý abab 
DhVK2015 
 
 
 
 

 



Hárok 2: Združené pomenovania 

Združené pomenovania 

- ustálené viacslovné spojenia – sú nemenné, stále také isté, nedajú sa jednotlivé 

komponenty, slová vymeniť 

- slová vystupujú v ich pôvodnom význame, preto ide o priame pomenovania 

- nemajú v sebe nič skryté, nič obrazné, sú vecné a výstižné 

- väčšinou plnia funkciu termínov – označenia 

- veľa z nich sa dá nahradiť jednoslovným slovom: mobilný telefón → mobil, slovenský jazyk 

→ slovenčina, mikrovlnná rúra → mikrovlnka... (doplnkové učivo: tomuto javu, keď sa 

viacslovné pomenovanie nahrádza jednoslovným sa hovorí univerbizácia) 

- často sú to pomenovania chemických prvkov: kyselina sírová, matematické termíny: 

rovnostranný trojuholník, pomenovania zvierat: salamandra škvrnitá, rastlín: zlatý dážď 

cvičenie 1: žiaci zisťujú či je spojenie slov združeným pomenovaním: 

- starý dom 

- panelový dom 

- pútavá kniha 

- triedna kniha 

- zelené pero 

- atramentové pero 

- únavný beh 

- maratónsky beh 

- podrezaný jazyk 

- anglický jazyk 

- špinavá voda 

- minerálna voda 

cvičenie 2: žiaci sa snažia k slovu vytvoriť združené pomenovanie: 

- zubný__________________________ 

- _________________________ doprava 

- _______________________rúra 

- základná________________________ 

- _____________________________pumpa 

- ___________________________meno 

cvičenie 3: žiaci vytvárajú zo združených pomenovaní prostredníctvom univerbizácie 

jednoslovný výraz: 

- minerálna voda - __________________________________ 

- zubný lekár - _____________________________________ 

- realitná kancelária - ________________________________ 

anglický jazyk - ____________________________________ 



Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 16.03. do 20.03.2020 

Písomne:  

- učebnica s. 50 – prečítať článok, cvičenie 1b- odpovedať na otázky, 

cvičenie 2 – vybrať správne slovo, cvičenie 3 – napísať váš názor čo si 

myslíte, čo sa stalo na konci epizódy Kids. 

Písomne: 

- učebnica s. 51 cvičenie 4 – pospájať slovné spojenia a k nim napísať 

slovenské ekvivalenty. 

- učebnica s. 51 cvičenie 5 – dať dialóg (objednávanie jedla a pitia 

v reštaurácii) do správneho poradia a vytvoriť podobný dialóg podľa seba 

(obmeniť slová), 

- naučiť sa slovnú zásobu z lekcie 4D, 

- pracovný zošit s. 40 a 41 celé strany. K pracovnému zošitu ste dostali CD, 

takže počúvacie cvičenia vypracovať tiež. 

Písomne: 

- učebnica s. 52/1a,b, cvičenie 2 – predstavte si, že žijete v 12. storočí 

a stretnete Robina Hooda. Vytvoríte otázky a vyrobíte interviewu.  

- Cvičenie 4 – vyberiete si jedného slovenského hrdinu a napíšete o ňom 8 

viet. 

 

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

 

 

 

 



Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina M. Kubrická) 

 

Týždeň od 16.03. do 20.03.2020 

Student´s Book 

Str.50 –Kids – The customer - prečítať text – do zošitu cv. 1stručne napísať  

o čom bola posledná časť, cv. 1b, 2 podľa textu 

-cv.4 Everyday English – Useful expressions – farebne prepísať do zošitu, naučiť 

sa 

cv.6 – Asking people to do things – farebne napísať do zošitu a z cv.7 vybrať 4 

situácie a podľa vzoru napísať otázku aj odpoveď,  

-slovná zásoba – zopakovať a doučiť sa celú lekciu 4 

Workbook 

-str.40/cv.1,2 

-str.41/3a,b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nemecký jazyk 

8.C - od 16.3. do 20.3.2020 (Gočová) 

 

Kniha : str.93 , Meine Schulsachen , naučiť sa čítať aj písať, aj v množnom čísle 

Pracovný zošit : str.66, cvičenie 1,2 

                             str.67 ,cvičenie 3,4 

                             str.68 , cvičenie 5,6 

                             str.69 , odpísať si ,dni v týždni a naučiť sa 

                             str.70 , cvičenie 12  

                             str.72 , cvičenie 18,19 

                  

Online cvičenia klett ,lekcia 10 , Meine Schulsachen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruský jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

 

 Týždeň od 16.03 do 20.03.2020 

- učebnica s. 72 – prečítať list a prepísať do zošita. 

- písomne cvičenie 4. -  napíšete čo robíte na jar, v lete, na jeseň a v zime. 

Ku každému ročnému obdobiu dve vety. 

- písomne cvičenie 5. – odpovedzte na otázky 

- písomne učebnica s. 73/8 – preklad viet 

- pracovný zošit – opakovanie s. 64/1,2,3,4 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biológia (A. Gočová) 

8.C 

 

Upevniť si opakovaním vedomosti o genetike. 

Vypracovať  projekt v powerpoint , alebo na  výkres . 

Výber témy nechávam na vás. Kto neviete, akú tému si máte vybrať ,tak vám 

posielam niekoľko tém: 

Geneticky modifikované rastliny , živočíchy, genofond rastlín, génové 

inžinierstvo, gen. poradenstvo, gen. testy v tehotenstve ............ 

 



Vyučovací predmet : Fyzika  

Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  8.B, 8.C,8.D 

Úlohy na obdobie : 16.3.2020 -20.3.2020 

1. Vyhľadať základné informácie  a zaujímavosti o Slnku (zdroj svetla )  a spracovať ich vo forme 

prezentácie. 

2. Podľa návodu v učebnici - Fyzika pre 8.ročník základnej školy(A 4) str.19 – „Alternatívna 

úloha“ urobiť pokus,  

 zapísať do zošita odpovede na otázky pod úlohou. 

 



BRATISLAVSKÝ KRAJ 

 

  

Pomenuj vybrané objekty v slepej mape 

 
 

1 rieka 

 

2 rieka 

 

3 rieka 

 
4 vodná nádrž 

 
5 nížina 

 

6 nížina 

 

7 pohorie 

 

8 mesto 

 

9 mesto 

 

10 mesto 

 
11 mesto 

 

11 – 10 = 1;   9 – 8 = 2;   7 – 5 = 3;   4 – 3 = 4;  2 – 0 =5 

 

1. Doplň: 

Bratislavský kraj sa rozprestiera v ............................... podnebnom pásme, v ......................... podnebnej oblasti; 

s priemernými teplotami ......................... a priemernými zrážkami .............................. Z hľadiska vegetácie, územie 

zasahuje do dvoch vegetačných pásiem: 1 ................................, ktoré je pokryté pôdami ............................................. 

.............................; 2 ................................................, ktoré pokrývajú pôdy ..............................................; vyskytuje sa 

vegetačný výškový stupeň  ...............................lesy, ktoré sa nachádzajú najmä v pohorí .......................................... 

a rastú v nich dreviny: 1 ...................., 2 ....................., 3 ...................., 4 ........................... a 5 ....................................... 

V oblasti sú tri CHKO: 1............................................., 2 ................................................, 3 ............................................... 

Medzi riekou ........................................... a ......................................... sa nachádza chránená vodohospodárska oblasť 

............................................................; na nej sa pestuje 1................................................, 2 ............................................, 

3 ............................................................., 4 ....................................................., 5 .................................................... 

V oblasti sa nachádza významné pútnické miesto .....................................; (27)   

10 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 



Na území žili v minulosti kmene: 1 ........................................, zachovalo sa po nich ......................................................; 

2 ......................................., zachovalo sa po nich .........................................; v ........... storočí prišli na územie Slovania.  

V 15. storočí tu pôsobila prvá univerzita: ....................................................................., dnes najznámejšou univerzitou je 

...................................................., okrem nej sa tu vyskytujú vysoké školy: 1..............................................................., 

2........................................................, 3 .........................................................., 4 ...............................................................; 

Bratislava sa v minulosti volala ........................................................., dnes je sídlom významných politických orgánov: 

1 .................................., 2 ......................................., 3 ............................................., 4 .............................................. 

V kraji sú:  prírodné kúpaliská, napr.1 .........................................., 2 ......................................., 3 ....... .............................; 

hrady 1.................................., 2......................................, 3.......................................; výstavisko ...................................... 

Využívajú sa tri letiská: 1............................................, 2 ................................................, 3 ........................................(26) 

Kraj, okrem Bratislavy tvoria 3 okresy; pomenuj ich a uveď ku každému, načo sa zameriava: (6) 

1............................................................................................................................................................................................

2 ........................................................................................................................................................................................... 

3 ........................................................................................................................................................................................... 

Kde sa nachádza Eurovalley a načo sa zameriava: .........................................................................................................(2) 

Uveď podniky jednotlivých priemyselných odvetví Bratislavy a napíš, načo sa zameriavajú: 

- strojárenský priemysel (1) ................................................................................................................................................ 

- chemický priemysel (2) .................................................................................................................................................... 

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

- potravinársky (2) ........................................................................................................... .................................................... 

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

 

66 – 59 = 1;   58 – 50 = 2;   49 – 33 = 3;   32 – 20 = 4;   19 – 0 = 5 

 

 

 



CHÉMIA – 8. C (samoštúdium 16.3-20.32020) 

ÚLOHA 1 Precvičovanie názvoslovia oxidov a halogenidov 

1. oxid uhličitý 

2. oxid lítny 

3. oxid vápenatý 

4. oxid dusičný 

5. oxid manganistý 

6. oxid  siričitý 

7. oxid železnatý 

8. oxid chromitý 

9. oxid ortuťnatý 

10. oxid ciničitý 

11. As2O5 

12. SO3 

13. K2O 

14. CO 

15. ZnO 

16. Mn2O5 

17. SiO2 

18. I2O7 

19. OsO4 

20. B2O3 

21. chlorid  sodný 

22. chlorid hlinitý 

23. jodid olovnatý 

24. jodid ciničitý 

25. fluorid sodný 

26. fluorid osmičelý 

27. bromid vápenatý 

28. bromid manganistý 

29. bromid strieborný 

30. chlorid ortuťnatý 

31. CaCl2 

32. PbCl2 

33. LiBr 

34. AlBr3 

35. MnI5 

36. OsI8 

37. SiF4 

38. AsF5 

39. ZnCl2 

40. CuCl2 

 

 

 

 

 



ÚLOHA 2 Poznámky do zošita 

KYSELINY 

 obsahujú atóm vodíka 

 delia sa na: a) bezkyslíkaté kyseliny 

                               b) kyslíkaté kyseliny 

A) BEZKYSLIKATÉ KYSELINY 

 2-prvkové zlúčeniny vodíka a nekovového prvku 

 Názvoslovie: podstatné m. -  kyselina 

                       Prídavné m. – halogén + vodík + ová 

 

HCl – kyselina chlorovodíková (chlorovodík) 

HBr – kyselina bromovodíková 

HI – kyselina jodovodíková 

HF – kyselina fluorovodíková 

 

Významné kyseliny 

 Kyseliny patria medzi žieraviny 

 Predávajú sa ako koncentrované roztoky 

 Riedenie: kyselina do vody!!! 

HCl – kyselina chlorovodíková 

 Bezfarebná kvapalina (37%) 

 Súčasť žalúdočných štiav (0,3-0,4%) 

 Využitie: na čistenie kovov, výroba liekov, farieb, plastov 

 

 

 

 

 

 

 



Názvoslovie – oxidy, halogenidy 

 

1. Napíš vzorec:  oxid boritý  oxid ciničitý  oxid dusný 

oxid dusičitý  oxid hlinitý  oxid dusitý 

oxid lítny  oxid nikelnatý  oxid vápenatý 

oxid chloristý  oxid draselný  oxid sírový 

 

2. Napíš názov:  NO  Mn2O7  Fe2O3  CO  SiO2 

 Na2O  

MnO2  FeO  P2O5  PbO  HgO 

 Ag2O 

 

3. Napíš vzorec:  chlorid ciničitý  fluorid sodný  jodid ortuťnatý 

fluorid vápenatý chlorid hlinitý  bromid strieborný 

chlorid nikelnatý fluorid sírový  chlorid fosforečný 

chlorid meďnatý jodid draselný  fluorid kremičitý 

 

4. Napíš názov: PCl3  NaBr  HgI2  PbCl2 

ZnCl2  CaCl2  OsF8  MnBr7 

SbCl5  AlCl3  KF  SF6 

 

5. Utvor správnu dvojicu: 1. P2O3  A: chlorid 

2. CuO  B: halogenid 

3. CaF2  C: oxid 

4. Al2O3 

5. CaCl2 

6. SiF4 

 

6. Utvor správnu dvojicu: 1. MgCl2 A: oxid hlinitý 

2. CO  B: chlorid arzenitý 

    3. AsCl3 C: chlorid horečnatý 

    4. CO2  D: oxid uhoľnatý   

     5. Al2O3 E: oxid uhličitý 

 

7. Vyznač oxidačné čísla prvkov v zlúčenine : 

 

Cl2O  MnO  MnO2  Fe2O3  ZnCl2  SiCl4 

 PCl5 

 

 



 

 



Občianska nauka 

8. C 

 

- prečítať a naučiť priloženú tabuľku súdy 

- prečítať text v učebnici na s. 46, 47  

 

Písomne: 

- vysvetli vlastnými slovami motto na prvom slide priloženej prezentácie. 

      -   učebnica s. 47/1 tabuľka.  

      -   učebnica s. 47/3. 

 

Vypracovala: Tatiana Vrábelová 

       

 



 

VYV pre 8.A,B,C,D 

Vytvoriť prezentáciu v PowerPointe . 

Téma: maliar - Michalangelo, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Salvadore Dalí, 

Alfonz Mucha, Ľudovít Fulla, Martin Benka. 

Množstvo :  minimálne 8 snímok. 

1.snímka -meno maliara + meno žiaka,trieda 

Predposledná: zoznam webových stránok 

Posledná: Ďakujem za pozornosť. 

Požiadavka: Málo textu, viac obrázkov, životopis veľmi stručne, pár vetami, hlavne storočie a 

obdobie, v ktorom tvorili, zaujímavosti o maliarovi, alebo  o obraze, soche..... 

 

Práca na dve hodiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Učebné tézy pre 8.C 

Dejepis 

Kontrolný test – trištvrteročný 

Len Slovenské národné hnutie – učebnica str. 36 – 51 

Tabuľka str. 39 – tri fázy národného hnutia – časové ohraničenie, predstavitelia, hlavné myšlienky a 

ciele týchto hnutí 

Základné diela A. Bernoláka a Ľ. Štúra 

Nové učivo 

Slováci a revolučný rok 1848/1849 str. 52 – 56 – Žiadosti slovenského národa, Slovanský zjazd v 

Prahe, vytvorenie Slovenskej národnej rady 

Od Memoranda k Matici slovenskej str. 57 – 60 – Memorandum slovenského národa – požiadavky 

Slovákov, tri slovenské gymnáziá 

Matica slovenská – dátum vzniku, úlohy a poslanie Matice, zrušenie Matice a slovenských gymnázií 

 

Technická výchova aj za skupinu pani Rybanskej 

Elektrické obvody – zdroje elektriny, elektrické spotrebiče, náhradné zdroje – batérie, šetrenie a 

neplytvanie elektrickou energiou, bezpečnosť pri práci s elektrickou energiou 

Možnosti výroby elektrickej energie, stav na Slovensku, riziká a efektivita výroby elektrickej energie v 

jednotlivých druhoch elektrární 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hudobná výchova 

8. C 

 

Tvorba projektu 

- Pripraviť projekt na výkres formátu A4 na tému: 

Môj obľúbený spevák/speváčka alebo skupina 

 

 

 


