
8.C 

Kováčik (SJL) 

Slovenský jazyk a literatúra (od 20. apríla do 24. apríla 2020) 

8. ročník (8. A, 8. C) 

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Testy na portáli ALF 

Test 1: Stopárov sprievodca galaxiou 

Test 2: Syntax 

Test 3: Všeobecné opakovanie SJL 

 

Literárna výchova – prečítať ďalšiu ukážku – obsah v osnove (min. 7 bodov) 

1. Stopárov sprievodca galaxiou 

https://www.csfd.cz/film/182343-stoparuv-pruvodce-po-galaxii/prehled/ 

 

INFORMATIKA 

8. ročník (8. C) 

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Opakovanie INF 8 

 

 

 

 

https://www.csfd.cz/film/182343-stoparuv-pruvodce-po-galaxii/prehled/


Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 20.4 do 24.04.2020 

 

Lekcia 5 Our Environment 

5 A Climate change 

- nová slovná zásoba učebnica s. 56/1a, b písomne, s. 56/2a, b - 

počúvanie:  

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

uage=sk  

- s. 57/3 písomne 

 

Gramatika – trpný rod. Prehľad gramatiky a tabuliek nájdete 

v pracovnom zošite na s. 72, 73, 74, tak sa to naučte z toho. Je to tam 

veľmi dobre vysvetlené. Kto bol na online hodine tak som to vysvetlila 

tam.  

- učebnica s. 57/5 – prepíšte vety do trpného rodu 

- s. 57/6ab – písomne. Počúvanie: 

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

uage=sk 

- slovnú zásobu nájdete aj vzadu v pracovnom zošite v preklade. 

- pracovný list na online hodinu som vám poslala v emaile. Pripravte si ho 

na online hodinu, ostatní si ho môžu vypracovať doma. 

- Je veľmi dôležité zopakovať si nepravidelné slovesá – 3. stĺpec.  

Online hodina (kto môže) – 20.4. o 12:30 cez ZOOM a 21.4. o 12:30 cez ZOOM 

 

 

 

 

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
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


8BC  ANJ Mgr. Monika Kubrická  20.4.-24.4.2020 

1.hodina Workbook 

-U5 – slovná zásoba 5A – naučiť sa nové slovíčka 

-WB str.44/cv.1,2 – precvičenie slovnej zásoby 

2.hodina 

-gramatika – (nalepiť alebo prepísať do zošita, naučiť sa)  

-kto chce podrobne a ďalšie príklady, nájde ich v pracovnom zošite na str.72,73,74 

PASSIVE VOICE (trpný rod) 

-používame ho ak nás zaujíma výsledok a nie pôvodca deja (dom bol postavený, autá sú vyrábané, 

kniha bude vydaná....) 

-ak by sme chceli vyjadriť pôvodcu deja tak použijeme „BY“ (by Shakespeare, by the new architect....) 

-tvar: TO BE (v akomkoľvek tvare, čase) + past participle ( 3.stĺpec alebo sloveso s koncovkou –ed) 

        =   (am, is, are, was, were, have been, has been, will be, is going to be...) + past participle 

Príklad – This book was written in 2010., Toyota is produced in Japan. , These buildings have been 

visited for long time. 

Zápor – to be +not  + past participle 

 This book wasn´t written in 2000.  Toyota isn´t produced in Germany. 

Otázka – výmena slovosledu v slovese TO BE 

 Was this book written in 2010?  Is Toyota produced in Japan? 

-Workbook str.44/cv.3 – passive voice 

3.hodina Workbook 

-str.45/ cv.5,6 – precvičiť a upevniť používanie trpného rodu 

-opakovať si slovnú zásobu 5A 

Prácu za celý týždeň prosím odfotiť a poslať na mail ako predtým, aby som vedela ako pracujete. 

AK JE ČOKOĽVEK NEJASNÉ, CHCETE NIEČO KONZULTOVAŤ, VYSVETLIŤ poprosím kontaktovať ma na 

mail, ktorý už máte kubrickam@gmail.com . 

PRAJEM KRÁSNY SLNEČNÝ TÝŽDEŇ  

 

 

mailto:kubrickam@gmail.com


Ruský jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 20.04. do 24.04.2020 

- pracovný zošit s- 66/6,7. 

- vypracovanie malého projektu na tému: Počasie – budete pozorovať 

počasie každý deň, počas celého týždňa. Pripravíte si tabuľku na celý 

týždeň (pondelok až nedeľa), do ktorej budete počasie zaznamenávať. 

Môžete si vymyslieť vlastné obrázky alebo piktogramy a nakresliť, alebo 

nalepiť do tabuľky. Môžete použiť ľubovoľný materiál, alebo techniku 

tvorby projektu.  

 

Posielajte na email do 24.4.       Email: tanickavrabel@gmail.com 

 

Nemecký jazyk (p. Gočová) 

Týždenný plán z nem. jazyka pre 8.C,D od 20.4. do 24.4.2020 

Začíname novú lekciu.  V knihe na str.100 máme uvedený telev. program. 

Pozorne si to prečítaj! Slovnú zásobu, by ste už mali ovládať. Myslím si, že bola 

dosť ľahká.  

Pracovný zošit: str.74 cv.3. Prečítaj si jednotlivé rámčeky s vysielaniami. 

Správne doplň, o aké vysielanie sa jedná. Pokús sa všetky rámčeky preložiť! 

Na EDUPAGE máte oznam ohľadne nemeckého jazyka. Prosím Vás, pozrite si 

ho! Ďakujem! 

                             

 

 

 

 

mailto:tanickavrabel@gmail.com


Geografia 

20.4.-24.4.2020 

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

meno žiaka (bez hesla)  -    Trenčiansky kraj 

Spravte si skrátené poznámky z Trenčianskeho  kraja do zošita. Pri vypracovaní mapky použi 

mapky v učebnici. 

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, prosím, pošlite mi to. Ďakujem. 

 

Trenčiansky kraj 

1. Napíš 5 najväčších miest tohto kraja....................................................................................... 

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

2. Aké rieky pretekajú cez mestá? Prievidza - 

                                                              Považská Bystrica- 

                                                              Partizánske – 

3. V okolí Handlovej a Novák sa ťaží .................................uhlie, ktoré sa spaľuje v tepelnej 

elektrárni  v..................................................... 

4. Napíš 4 kúpeľné mestá 

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

5. Neďaleko Bánoviec v obci Uhrovec sa narodili dve významné osobnosti Slovenska 

............................................. a ......................................... 

6. Aké pohorie oddeľuje Partizánske od Považskej Bystrice.................................................. 

7. Napíš 5 informácii o Trenčíne 

 

 

 

 



8. Z daných pojmov vytvor dvojice (mesto + charakteristika): 

Trenčín, Ilava, Brezová pod Bradlom, Púchov, Trenčianske Teplice, Zemianske Kostoľany, 

Nováky a Handlová , Partizánske , Bojnice, Myjava, Uhrovec 

ťažba hnedého uhlia, kúpele, výroba obuvi, tepelná elektráreň, výroba pneumatik, väznica, 

mohyla M.R.Štefánika, kopanice, festival Pohoda a hrad, rodisko Ľ.Štúra, ZOO 

 

9. Pracuj s mapkami v učebnici 

 

 

 

                                                    

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biológia  

Znečistenie životného prostredia 

Znečistenie = zamorenie životného prostredia s materiálmi, ktoré narúšajú 

ľudské zdravie, živé organizmy, kvalitu života alebo funkcie ekosystémov.  

-niektoré znečistenia životného prostredia sú výsledkom prírodných príčin ako 

napr. vulkanické erupcie, najväčší podiel však majú ľudia svojimi aktivitami. 

Priemysel: 

-priemysel znečisťuje zložky životného prostredia rôznymi látkami – zlúčeninami 

ťažkých kovov, zlúčeninami chlóru, oxidmi dusíka, uhlíka, síry a pod.  

Energetika: 

- Tepelné elektrárne spaľujú tuhé palivá. Spaľovaním sa uvoľňujú plyny 

(oxid uhličitý, oxidy síry..), ktoré spôsobujú skleníkový efekt a kyslé dažde. 

- Energetika znečisťuje vodu, ovzdušie, pôdu plynnými a pevnými emisiami. 

- Využívať možnosti  získavania energie z prírodných zdrojov- zo slnečného 

žiarenia, vodných tokov, vetra, geotermálnej energie. 

Ťažba nerastných surovín:  

- Vplýva na povrch litosféry a mení krajinu 

- Lomy, štrkoviská zaberajú úrodnú pôdu, narúšajú a menia ekosystémy 

a spoločenstvá, znečisťujú vodu 

- Pri ťažbe ropy a zemného plynu dochádza k ich úniku a znečisteniu 

prostredia 

Ahojte! Váše projekty z genetiky mi pošlite prosím Vás na  

ada.gocova@gmail.com 

Ďakujem! 😊 

 

 

 

 



Vyučovací predmet : Fyzika                                            Vyučujúca : Mgr. Zlata 

Pavlovičová 

Triedy:  8.B, 8.C,8.D                                                            Úlohy na obdobie : 20.4. -

24.4. 2020 

 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo pod názvom  „ Odraz 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) 

             ( Informácie uvedené v prezentácii sú zároveň poznámky, ktoré si 

môžete prepísať  

             do zošita. ) 

2. Úloha : skúste napísať svoje meno a priezvisko veľkými tlačenými 

písmenami na kancelársky papier tak , aby ste ho mohli v zrkadle správne 

čítať .(Každé písmeno musíte stranovo prevrátiť, ale aj celé slová musíte 

stranovo prevrátiť ! ) 

 

3. Doplniť učivo o odraze svetla aj so zaujímavými úlohami na precvičenie si 

môžete na stránke : 

 

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

Prírodovedné predmety →ZŠ -1.časť → Prírodoveda → XI. Svetlo a zvuk 

→ Odraz 

 

P.S.  Naďalej mi môžete ešte posielať prezentácie o Slnku, ale aj napr. 

krátke videá alebo fotodokumentáciu pokusov, ktoré ste si mohli doma 

urobiť v predchádzajúcom období 

na email : zlatapavlovicova@gmail.com 

 

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


Chémia – 8.ročník 

Týždeň:  20.4-24.4.2020 

Úloha 1 :  Poznámky  do zošita  

NÁZVOSLOVIE KYSLÍKATÝCH KYSELÍN 

• kyslíkaté kyseliny sú trojprvkové zlúčeniny vodíka, kyslíka a kyselinotvorného prvku – H X O,  

• v molekule kyseliny má vodík oxidačné číslo +I, kyslík –II a kyselinotvorný prvok +I až +VIII, 

• názov kyslíkatých kyselín sa tvorí z dvoch slov: 

• podstatné meno je slovo kyselina 

• prídavné meno je utvorené z názvu kyselinotvorného prvku a prípony 

zodpovedajúcej oxidačnému číslu 

Príklad 

KYSELINA DUSIČNÁ: 

1. vypíšeme prvky        H  N  O 

2. určíme oxidačné . čísla       H +I  N +V   O -II 

3. kladné oxidačné čísla spočítame a vydelíme  ox. číslom kyslíka, toto číslo zapíšeme za kyslík  

I+V= VI                             6 /2 =3 

4. Výsledný vzorec HNO3 

 

KYSELINA SÍROVÁ 

1. vypíšeme prvky     H S O 

2. určíme oxidačné čísla     H +I S +VI O-II 

3. kladné oxidačné čísla spočítame a vydelíme  oxidačným  číslom kyslíka  I+VI = VII   7/2 =3,5 

4. keďže počet atómov nemôžeme vyjadriť desatinným číslom, vodík vynásobíme číslom 2, 

aby sme dostali celé číslo  

5. ( 2*1) +6 = 8        8/2=4 

6. Výsledný vzorec bude H2SO4 

Číslo 2 za vodík dávam iba pri oxidačných číslach II, IV, VI, VIII !!!!!! 



Precvičovanie 

Kyselina jódna  H IO             H +I I+I O –II    (  (1+1) /2= 1)                  HIO 

(jednotku za kyslík nepíšeme) 

Kyselina chlórnatá  H Cl O               H+I Cl+II O-II   

 (1+2=3/2= 1,5,  musíme dať 2 za vodík 2*1 + 2= 4/2 = 2)                 H2ClO2 

Zvyšné vzorce skúste vypracovať, na online hodine si ich skontrolujeme 

Kyselina dusná  

Kyselina boritá  

Kyselina manganistá  

Kyselina fosforečná  

Kyselina selénová  

Kyselina siričitá  

Kyselina dusitá  

Kyselina uhličitá  

Kyselina jodistá  

Kyselina chloritá  

Kyselina brómová  

Kyselina olovnatá  

Kyselina chlórna  

Kyselina ciničitá  

Kyselina mangánová  

Kyselina arzenitá  

Kyselina chloričitá  



Kyselina jodistá  

 

Online hodina 22.4. 8.A 10:00    

                                     8.D 13:00 

 23.4.    8.C 11:00 

             8.B  13:00 

 

 

Dejepis 

Nová učebná látka  Slovenské vysťahovalectvo  Učebnica str. 69-71, práca s učebnicou, za 

pomlčkou doplniť do poznámok 

Druhy priemyslu na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia –  

Významné podniky v Bratislave –  

Príčiny vysťahovalectva z Uhorska a z ktorých častí Slovenska sa sťahovali do Ameriky –  

Aké boli aktivity Slovákov v USA –  

Technická výchova 

Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus, pravidlá prvej pomoci –  

Učebnica Technickej výchovy str. 85-87, zápis do zošita 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samoštúdium od 20.4.2020 do 24.4.2020 
Predmet- Hudobná výchova 

Vyučujúca- Mgr. Janka Chvojková 

8. ročník 

Ďakujem všetkým žiakom, ktorí mi poslali krásne rozhovory s ich obľúbeným interpretom. 

Ktorí ste nestihli, poprosím poslať na uvedený mail.  

Ostala by som ešte pri vašej tvorivosti, lebo ste mi dokázali, že ste naozaj šikovné ročníky. 

Dávam vám teda ďalšiu, možno trošku ťažšiu úlohu: 

Teraz si predstavte, že  ste moderátor/ka rádia. Sami vyberáte hudbu. Práve vás požiadali, 

aby ste napísali zoznam skladieb, ktoré by boli podľa vás vhodné pri týchto príležitostiach: 

Začiatok školského roka- 

Deň učiteľov- 

Deň matiek- 

Koniec školského roka- 

Pieseň pre zaľúbených 

Pieseň pre jubilanta- 

Hľadajte, pracujte s internetom. Všimnite si, že budete musieť vybrať piesne pre rôzne 

vekové kategórie. Hľadajte samozrejme slušné piesne, nie vulgárne.  

Teším sa na vaše nápady. 

Poprosím opäť poslať na môj mail: janka.chvojkova@azet.sk 

Teším sa a ďakujem  

 

 

 

 

 

 



VYV pre 8. A, B, C, D 

Téma: EKO ornament 

Pomôcky: rolky z toaletného papiera, kuchynskej utierky, lepidlo (duvilax, Herkules, tavné 

lepidlo), 

                 nožnice, kartón, ceruzka. 

Z kartónu si vystrihnite štvorec s rozmermi cca 20x20cm (môže byť aj obdĺžnik). Rolku z 

toaletného papiera si trošku  stlačte, a nastrihajte si asi 1 cm široké pásiky. Tie si potom 

skladáte do rôznych tvarov a lepíte ich k sebe a na podklad. 

Použite svoju fantáziu. Nekopírujte, len sa inšpirujte. 

Prácu máte na dva týždne. 

Všetky práce si odkladajte. Budem ich od vás vyžadovať. 

Príklad, ako by vaša práca mala vyzerať: 

 

 

 

 

 

 

 



Práca na doma 5 – 8. ročník 

 

Ahojte, decká! 

Dúfam, že ste Veľkú noc prežili v pohode a že ste si aj oddýchli, pretože tento 

týždeň nás čaká nový celok – hranoly. Ak ste si doteraz nezopakovali 

rovnobežníky a lichobežníky, tak je načase! Budeme totiž potrebovať a používať 

vzorce na obvod a obsah. Takže, šup, šup! 

Práca na tento týždeň bude jednoduchá, ľahký pracovný list. Ale! Najskôr 

k tomu budeme spoločne preberať teóriu na stretnutiach cez Messenger.  

Takže každý deň o 14. 00 sa s vami teším na stretnutie v spoločnej skupine. 

Keď si všetko spolu prejdeme, potom si vyriešite nasledovné úlohy: 

 

 



 

 

 



OZNAM 

Pre tých, ktorí by v budúcom školskom roku mali záujem zúčastniť 

sa chemickej olympiády alebo inej chemickej súťaže máte ponuku 

začať s prípravou už teraz. Príprava by prebiehala individuálne 

online. Kto má záujem prosím kontaktujte p. Knoblochovú pre 

podrobnejšie informácie na:  henrieta.knobloch@gmail.com 

mailto:henrieta.knobloch@gmail.com

