
Slovenský jazyk a literatúra (p. Kovačik) 

 

od 23. marca do 27. marca 2020 

8. ročník (8. A, 8. C) 

Žiaci, sledujte elektronické vzdelávacie materiály na portáli ALF 

Test cez portál ALF 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test: Margita Figuli: Tri gaštanové kone 

Test: Úvaha 

Hárok 1: Tri gaštanoví kone   

Úloha 1: Napíš úvahu do zošita (rozsah 1xA4) na tému: 

„Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia.“ –  Hérakleitos grécky filozof  

(Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty-o-zdravie/) 

 

Margita Figuli: Tri gaštanové kone (elektronické vzdelávacie materiály) 

https://youtu.be/zSuVG1r9sgs 

https://youtu.be/Tz9zDog21kw 

https://www.rtvs.sk/clanky/87842/margita-figuli-1909-1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zSuVG1r9sgs
https://youtu.be/Tz9zDog21kw
https://www.rtvs.sk/clanky/87842/margita-figuli-1909-1995


Hárok 1: Tri gaštanové kone 

 

Margita Figuli: Tri gaštanové kone 

1. Zaraď úryvok 

a) k literárnemu druhu .............................................................................. 

b) k literárnemu žánru.............................................................................. 

2. Kto je rozprávačom príbehu?.............................................................................................. 

3. Ktoré postavy  spoznávame novele Tri gaštanové kone 

a).............................................................. 

b).............................................................. 

c).............................................................. 

4. Charakterizuj vzťahy aj ďalších postáv v úryvku 

a)  Magdaléna           Peter ............................................................................................... ............ 

b)  Magdalénina mama         

Peter................................................................................................ 

c)  Zápotočný         Magdaléna..................................................................................................... 

d)  ujček a ujčiná         Peter......................................................................................................... . 

5. Napíš, čo všetko musel Peter urobiť, aby dodržal sľub, ktorý dal Magdaléne  

a)..................................................................   

b).................................................................    

c)..................................................................   

d).................................................................. 

6. Tri gaštanové kone patria k lyrizovanej próze. Jedným jej znakom je využívanie   

     umeleckých prostriedkov. Nájdi niekoľko odlišných a pomenuj ich 

  

a).................................................................................................................................................. 

  

b)........................................................................................................................... ...................... 

  c)................................................................................................................................................. 



  d)........................................................................................................................... ..................... 

 7.  Po vypracovaní všetkých úloh napíš, aká je 

   a) Téma ..................................................................................................................... ................ 

   b) Idea ....................................................................................................................................... 

 

INFORMATIKA (p. Kovačik) 

8. ročník (8. C) 

Test cez portál ALF 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test: IKT 

Žiaci, sledujte elektronické vzdelávacie materiály na portáli ALF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 23.03. do 27.03.2020 

 

Písomne:  

OPAKOVANIE - učebnica s. 54/1, 2, 3, 4 

Pracovný zošit s. 42 a 43 

Kto si nevypracoval pracovné listy (poslane emailom) z minulého týždňa, tak tie vypracovať 

tiež, je to opakovanie 4. lekcie. 

Zvyšok týždňa máte na vypracovanie projektu s názvom My Hero/heroine. 

Projekt budete robiť v Power Point. Projekt bude obsahovať nasledovné: 

1. Názov projektu, meno, 

2. Nájdete a napíšete informácie o vašom hrdinovi. Ako príklad vám poslúži článok 

o Robinovi Hoodovi zo s. 52 (učebnica) alebo príbeh o kráľovi Arthurovi. Teda môže to 

byť aj príbeh o vašom hrdinovi, alebo legenda o ňom.  

3. Použijete obrázky. Do prezentácie môžete zahrnúť odkazy (link) na nejaké zaujímavé 

video, alebo článok. 

 

8BC Mgr. Monika Kubrická    SAMOŠTÚDIUM 23.-27.3.2020 

1.hodina Student´s Book 

-str.52 – Culture – Robin Hood – čítanie s porozumením – prečítať text, vypísať a preložiť 

neznáme slovíčka,  vypracovať cvičenie1 – odpovede na otázky  

2.hodina Student´s Book 

-str.52/cv.2 - napísať interview s Robinom Hoodom podľa zadania (otázka, odpoveď) 

-str.52/cv.4 – napísať aspoň 5 hrdinov/hrdiniek našej krajiny (z minulosti súčasnosti)  -mená 

a čo robia, prečo sú „hrdinami“ 

3.hodina Workbook 

4D – str.40/cv.1, 2 – doplniť chýbajúce slová a fráza do textu, dialógu 

-str.41/cv.3a,b 

 

 



Týždenný plán z NEJ od 23.3. do 27.3.2020 pre 6.A , 8.C, D 

 

Pracovný zošit str.69 cv.7 , pomôž si knihou str.96 Tinas  Stundenplan 

Do slovníčka si napíš tieto nové slovíčka: die Physik –fyzika ,die Chemie –chémia, die Ethik- 

etika, die Geografie – geografia, der Werkunterricht –pracovné vyučovanie, der Unterrricht- 

vyučovanie , das Slowakisch- slovenčina, zeichnen- kresliť ,rysovať, basteln –modelovať 

,zostavovať, lernen – učiť sa, lesen- čítať, schrieben – písať, brauchen – potrebovať 

Kniha str.97 Grammatik prepísať si do zošita časovanie slovesa finden /znamená v preklade 

nájsť, ale aj ako sa ti páči napr. nejaký predmet v škole/ pozri v knihe str.97 cv.15/ 

Pracovný zošit str.70 cv.9, 10, 11 

 

Ruský jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 23.03. do 27.03.2020 

- lekcia 18. učebnica s. 75 – čítať text aspoň 3x s dôrazom na správnu výslovnosť 

a intonáciu. 

- s. 76 – nová slovná zásoba naučiť a prepísať do zošita. 

- napíšete aké počasie býva na jar, leto, jeseň, v zime – ku každému napíšete jednu 

vetu. 

- pracovný zošit s- 65/1,2,3. 

- vypracovať priložený pracovný list na opakovanie. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tanickavrabel@gmail.com


1. Slovesám niekto porozhadzoval koncovky, pospájaj ich správne a sloveso napíš. 

я  дел               аешь         ..................................................................               

ты  дел            ают            .................................................................. 

он  дел            аете           .................................................................. 

мы  дел           ает             .................................................................. 

вы  дел            аем            .................................................................. 

они  дел          аю              .................................................................. 

 

2. Z daných slov utvor vety a napíš ich. 

меня, У, два, есть, карандаша 

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

Братислава, лежит, Город, реке, на, Дунае 

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

в, Бабушка, комнате, и, дедушка, телевизор, смотрят 

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

На, мальчики, катке, в, играют, хоккей 

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

3. Doplň v tabuľke zodpovedajúci deň v týždni. 

 
позавчера 

 
вчера 

 
сегодня 

 
завтра 

 
послезавтра 

   
четверг 

  

 

4. Spoj slovné spojenia s obrázkami a slovné spojenia napíš. 

 

 

 

 

          идёт снег                      идёт дождь                                дует ветер            светит солнце  

 



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

 

5. Doplň antonymá (slová opačného významu) 

 

день - .................................................           тепло - ............................................. 

 

утро - .................................................            лето - .............................................. 

 

6. V daných slovách a slovných spojeniach doplň vynechané písmeno. 

катат...ся   на   л...жах          

вел...сипед       

самол...т       

х...рошая   п...года      

собират...    ...блоки   

 

7. Napíš, či je veta pravdivá (P – pravda, N – nepravda). 

Я учусь в шестом классе. .......... 

 

Москва - столица России. ........... 

 

Летом ребята лепят снежную бабу. ......... 

 

Осенью папа собирает яблоки в саду. ......... 

 

Зимой дети  часто катаются на велосипеде. ........... 

 

Лена обедает в семь часов. ...........                     

 

 



Občianska náuka 

8. C 

 

Týždeň od 23.03. do 27.03.2020 

 

Základné dokumenty o ľudských právach 

- prečítať a naučiť sa základne pojmy z prezentácie (poslané emailom) 

- prečítať text v učebnici na s. 48, 49 a vypísať základné pojmy a vyplniť tabulku zo s. 

49/1. 

- s. 49/3 – písomne. 

 

Chémia 8. Ročník 

Týždeň 23.3.2020-27.2020 

 

Úloha 1 Poznámky do zošita kyslíkaté kyseliny – učeb. str. 62- kyselina dusičná, kyselina 

sírová, kyselina uhličitá (vzorec,  základná charakteristika, význam, využitie) 

 

Úloha 2 Zistite vlastnosti kyselín v domácnosti (tabuľku napíšte do zošita) 

 

Vlastnosti Látka Ocot Citrónová šťava Vitamín C 

Rozpustnosť vo vode    

Skupenstvo    

Vzhľad/farba    

Vôňa/zápach    

Chuť    

 

 

Hádajte podľa čoho dostali názov kyseliny?  

 

Úloha 3 : 22.3.2020 bol Svetový deň vody - bola by som rada keby ste v jeden deň pili iba 

čistú vodu (ak nie ste chorí ) a porozprávali sa s rodičmi, alebo súrodencami prečo je voda  

tak veľmi dôležitá a aký význam má pre nás všetkých (skúsili si spomenúť čo sme sa o vode 

učili v 7. roč. ) 



Biológia 

Životné prostredie 

- Súbor vonkajších podmienok a vplyvov, ktoré vplývajú na organizmy 

Životné prostredie organizmov – priestor, ktorý tvoria živé aj neživé zložky prírody (napr. 

voda, vzduch, pôda, živé organizmy a pod.) 

Životné prostredie človeka – prírodné prostredie pretvorené  ľudskou činnosťou 

Tvoria ho: A) prírodné zložky 

                 B) umelé zložky – výtvory ľudskej spoločnosti 

                 C) sociálne zložky – ostatní ľudia, napr. spolužiaci, kolegovia, .... 

- súčasťou  životného prostredia človeka je aj pracovné prostredie, obytné prostredie, 

rekreačné prostredie. 

 

Úlohy ( písomne vypracovať): 

1. Vytvoriť do zošita tabuľku  ako človek zasahuje do prírody. Tabuľka bude obsahovať dva 

stĺpce: pozitívne zásahy a negatívne zásahy ( minimálne 15 zásahov). 

2. Vysvetliť pojem biologická rovnováha (môžete si pomôcť internetom) 

3. Aký význam má pre človeka pracovné, obytné a rekreačné prostredie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geografia  -   Trnavský kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Prezentácie  ku každej látke sú na portáli ALF 

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

meno žiaka (bez hesla)      Trnavský kraj 

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

mamky v učebnici. 

Kto má vypracovať prezentáciu o danom kraji pošlite to na adresu eva.makova@ gmail.com 



Vyučovací predmet : Fyzika                                            Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  8.B, 8.C,8.D                                                            Úlohy na obdobie : 23.3. -27.3.2020 

 

1. Prezentácie, ktoré  obsahujú   učivo  z  OPTIKY (časť fyziky, zaoberajúca sa svetlom) sú 

pre žiakov 8.B, 8.C,a 8.D  uverejnené na  portáli  ALF: 

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

              →  meno žiaka (bez hesla) 

             ( Informácie uvedené v prezentáciách sú zároveň poznámky, ktoré si môžete prepísať  

             do zošita. ) 

             (Učivo si môžete doplniť aj čítaním textu z učebnice Fyzika pre 8. ročník základnej 

školy ) 

              str.9 – str.17) 

2. Urobte si doma jednoduchý pokus –„dôkaz priamočiareho šírenia svetla“. 

Návod nájdete v učebnici Fyzika pre 8. ročník základnej školy str. 16 /úloha č.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dejepis 

Čo sme sa naučili – str. 61 

Vypracovať úlohy: 

1. – naznačiť na časovú priamku od roku 1700 do 1900 – 10 cm ( 1 mm = 2 roky ) jednotlivé 

udalosti v rokoch a ku každému roku napíšte zvlášť konkrétnu udalosť – dôsledná práca s 

učebnicou. 

7. – stručné dôležitosti k jednotlivým aktivitám Slovákov v rokoch 1848/1849 – Žiadosti 

slovenského národa – kedy, kde, iniciátori, základné požiadavky 

Slovanský zjazd – kde sa konal, účastníci a Slováci na ňom 

SNR – rozpísať iniciálky – čím bola a jej najvyšší politickí predstavitelia 

Prosbopis – komu bol smerovaný a čo Slováci žiadali, pracovať s učebnicou, úlohy vypracovať 

do zošita 

Otestujte si svoje vedomosti – kontrolný test 

1. Aká bola časová postupnosť jednotlivých fáz slovenského národného hnutia a jej 

predstaviteľov? 

a) Kollár, Šafárik, bernolákovci, štúrovci 

b) bernolákovci, Kollár, Šafárik, štúrovci 

c) štúrovci, Kollár, Šafárik, bernolákovci 

d) Kollár, Šafárik, štúrovci, bernolákovci 

2. Ktorá z fáz slovenského národného hnutia trvala najdlhšie? 

a) prvá 

b) druhá 

c) tretia 

d) štvrtá 

3. Ktoré rozpätie rokov najpresnejšie ohraničuje všetky tri fázy národného hnutia? 

a) koniec 17. st. – prvá polovica 18. st. 

b) koniec 17. st. – koniec 18. st. 

c) koniec 18. st. – prvá polovica 19. st. 

d) koniec 17. st. – prvá polovica 19. st. 

4. Ktoré dve mestá (obe) boli strediskami slovenského národného hnutia? 

a) Bratislava a Nitra 

b) Nitra a Trnava 



c) Trenčín a Nitra 

d) Bratislava a Trnava 

 

5. Kto bol najvýznamnejší bernolákovský básnik? 

a) Juraj Fándly 

b) Ján Hollý 

c) Ján Botto 

d) Janko Kráľ 

6. Ktorý jazyk nemal vo svojom Slowári Anton Bernolák? 

a) češtinu 

b) latinčinu 

c) nemčinu 

d) ruštinu 

7. Ktoré dielo nenapísal Anton Bernolák? 

a) Slowár Slovenskí Česko... 

b) Slovenská gramatika 

c) Náuka reči slovenskej 

d) Etymológia slovanských slov 

8. Kto napísal básnickú skladbu Slávy dcera? 

a) Ján Kollár 

b) Juraj Fándly 

c) P. J. Šafárik 

d) Ján Botto 

9. Mohli sa stretnúť A. Bernolák a Ľ. Štúr? 

a) mohli sa stretnúť 

b) mohli, ale len A. Bernolák pred smrťou a Ľ. Štúr hneď po narodení 

c) nemohli, Bernolák zomrel dva roky pred narodením Štúra 

d) nemohli, Bernolák zomrel 10 rokov pred narodením Štúra 

10. V ktorom roku bola založená Matica slovenská? 

a) 1836 

b) 1866 

c) 1863 



d) 1883 

 

Technická výchova – celá trieda 

Elektroinštalačné materiály – Učebnica Techniky pre 5. až 9. ročník ZŠ str. 100-103 – len 

informatívne  

 

Matematika 

 

Ahojte, decká! 

Zase sa hlásim s prácou na tento týždeň. Nebojte sa, nebude toho veľa. 

 Najskôr vyplňte pracovný list s otázkami z opakovania o rovnobežníkoch. Potom bude vašou 

úlohou zopakovať si základné vlastnosti lichobežníka (máte to v zošitoch).  

K tomu učivu si, prosím, doplňte toto: 

 

 

Lichobežník                          

Obvod: o= a + b + c + d 

(pretože lichobežník má rôzne strany, jeho obvod vypočítame ako súčet všetkých štyroch 

strán) 

Obsah: S = 
(𝑎+𝑐).𝑣

2
  

(sčítame základne a a c, vynásobíme výškou a delíme dvomi) 

   

Ostatné si vysvetlíme cez skupinu na messengeri, dohodneme si deň a čas a všetko si spolu 

prejdeme. 



Tu je teda pracovný list s vlastnosťami a zopár úloh na výpočet obvodu a obsahu 

rovnobežníkov a lichobežníka. 

 

 

Vlastnosti rovnobežníka – PL 1 

1. Čo je rovnobežník? 

2. Aké rovnobežníky poznáš? 

3. Doplň definície  spoločných  vlastnosti rovnobežníka: 

a) protiľahlé strany sú ______________ a  _______________________ 

b) protiľahlé uhly sú zhodné 

c) súčet uhlov pri jednom ramene je ______ 

d) súčet vnútorných uhlov  je _______ 

e) uhlopriečky sa navzájom ______________________ 

 

4. Do každého z obdĺžnikov napíš  1, ak pre daný útvar vlastnosť platí a 0, ak vlastnosť pre útvar neplatí 

 štvorec obdĺžnik kosoštvorec kosodĺžnik 

Všetky strany sú zhodné     

Každé dve protiľahlé strany sú rovnobežné  a zhodné     

Každé dve susedné strany sú kolmé     

Všetky vnútorné uhly sú pravé     

Súčet vnútorných uhlov je 360°     

Uhlopriečky sú zhodné, navzájom sa rozpoľujú v bode  S a sú 
na seba kolmé 

    

Uhlopriečky sú zhodné, navzájom sa rozpoľujú v bode S     

Každé dva protiľahlé uhly sú zhodné     

Uhlopriečky sa navzájom rozpoľujú v bode  S a sú na seba 
kolmé a nie sú zhodné 

    

Uhlopriečky sa navzájom rozpoľujú v bode  S, nie  sú na seba 
kolmé a nie sú zhodné 

    

5. Čo je výška rovnobežníka? 

6. Vzorec pre : obvod obsah 

štvorca   

obdĺžnika   

kosoštvorca   

kosodĺžnika   

 

 

 

 

 



Obvod a obsah rovnobežníka a lichobežníka – PL 2 

1. Vypočítaj obvod rovnobežníka, ak a = 42,3 dm, b = 18,6 dm 
2. Obvod rovnobežníka je 151 mm a strana a je dlhá 43,5 mm. Aká je strana b?  
3. Strana a v rovnobežníku je 26 cm, va = 15 cm. Aký je obsah?  
4. Obsah rovnobežníka je 84 cm2 , jeho strana a = 10 cm. Koľko je va?  
5. Vypočítajte obvod kosoštvorca ABCD s dĺžkou strany 2 cm a výškou 3 cm.  

6. Vypočítajte obvod kosodĺžnika ABCD s dĺžkami strán 2 cm a 3 cm a výškou na stranu 4 

cm.  

7. Obvod o štvorca EFGH meria 236 mm. Vypočítajte dĺžku strany EF. 

8. Vypočítaj obvod lichobežníka v cm, ak a = 75 mm, b = 36 mm, c = 3,5cm, d = 4,4cm !  
9. Obvod lichobežníka je 17,5 m, a = 5,3 m, b = 3,9 m, c = 2,5 m.  Aká je strana d?  
10. Základne v lichobežníku sú dlhé 28cm a 16 cm. Výška lichobežníka je 13,2 cm. Aký je 

obsah lichobežníka?  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania      

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka      

Keď  sa pominula 
sobota,   Mária 
Magdaléna  a Mária 
Jakubova i Salome 
nakúpili voňavé oleje 
a išli  ho pomazať. 
V prvý deň týždňa, 
skoro ráno, po východe 
slnka,  prišli k hrobu 
a hovorili si: „Kto nám 
odvalí   kameň 
od vchodu do hrobu?“ 
Ale keď sa pozreli, 
videli, že kameň  je 
odvalený; bol  totiž 
veľmi veľký. Keď vošli   

do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho 
rúcha a stŕpli. On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša 
Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, 
miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: 
‚Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.‘“ Vyšli a 
utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali 
nikomu nič, lebo sa báli. 
Slovník:  
Prvý deň týždňa – pripomienka na stvorenie sveta: Zmŕtvychvstanie je 
novým stvorením a uvádza nový život v Kristovi. Preto pre kresťanov je 
prvý deň týždňa dňom slávenia Pánovho zmŕtvychvstania.  
Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome – ženy sa stáva prvým 
svedkom zmŕtvychvstania, rovnako ako boli svedkami Ježišovej agónie 
na kríži a pochovania.  
Strach žien – v Biblii je strach sprievodným javom, keď sa zjavuje Boh. 
Odvalený kameň a hrob – hrob je otvorený a prázdny. 

Poslovia – majú biele žiariace rúcho: znak toho, kto je „obývaný“ 
Bohom. Posolstvo – Vstal z mŕtvych ako predpovedal. 
Poslanie – Povedzte to jeho učeníkom.  
Predsavzatie: Počas týchto dní byť poslom – byť v bielom rúchu, tým, 
ktorého „obýva“ Boh (prijať eucharistického Krista) a hovoriť posolstvo: 
Pán naozaj vstal z mŕtvych!   

Nájdi rozdiely! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osemsmerovka s tajničkou: ALELUJA, BARÁNOK, BIELE RÚCHO, BÁLI 
SA, EVANJELIUM, HROB, HRÔZA, HĽADÁTE, JAKUBOVA, KAMEŇ, 
KRISTUS, MAGDALÉNA, MAREK, MÁRIA, NAKÚPILI, NAZARETSKÝ, 
NEDEĽA, NEPOVEDALI, NEĽAKAJTE SA, OBETOVANÝ, OBLEČENÝ, PETER, 
POMAZAŤ,  
POMINULA, 
PRIHOVORIL, 
PRVÁ STRANA, 
RÁNO, SALOME, 
SEDIEŤ, SKORO, 
STŔPLI, 
SVIATKY, 
TÝŽDEŇ,  
UKRIŽOVANÝ, 
UVIDÍTE, 
UČENÍCI, 
VCHOD, 
VEĽKÁ NOC, 
VEĽKÝ, VSTAL 
Z MŔTVYCH, 
ZMOCNILA 


