
Zadania domácich úloh 

8.C 

Týždeň od 25.5. do 29.5.2020 

 

Podľa odporúčaného rozvrhu je možné realizovať zadania z hlavných 

predmetov. 
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Slovenský jazyk 

Domáce úlohy 8. C (p. Kováčik) 

Týždeň od 25.5. do 29.5.2020 

 

Ahojte, žiaci, tento týždeň máte zhrňujúci – zopakujte si prostredníctvom testu. 

:-P 

Práca s textom  

Text č. 1:  Krajina Pána Prsteňov: Aj prúd vody v nej tečie naopak 

        Na kopcovitých pastvinách pokrytých hustým zeleným kobercom veselo 

šantia jahniatka. Na ostrovoch okrem 4,2 milióna ľudí žije aj 40 miliónov oviec. 

Je jedno, kde sa práve na ostrovoch nachádzate, nikdy nie ste od pobrežia ďalej 

ako 130 kilometrov. Vnútrozemie ponúka bublajúce bahno, bublinkové kúpele a 

elegantné sopky, ktoré ochotne pózujú fotografom. Ku každému zaujímavému 

miestu patrí aj maurská legenda. Nový Zéland je atraktívny práve vďaka vysokej 

geotermálnej, tektonickej a seizmickej aktivite. 

     Vriace oblasti sú dôležité aj pre pôvodných obyvateľov Maurov. Usadlosti boli 

v minulosti vystavané práve pri horúcich poliach a gejzíroch. Dodnes používajú 

horúcu vodu na varenie, umývanie, kúrenie či liečenie. Geotermálne minerály 

využívajú ako farbivo a konzervačnú látku. V dedine Whakarewarewa sledujeme, 

ako mladá štíhla žena vkladá do pariaceho sa otvoru v zemi nádobu s rybou a so 

zeleninou. „Kia Ora,“ pozdraví nás. „Zastavte sa o 5 hodín a budete môcť 

ochutnať hangi, našu miestnu špecialitu,“ s úsmevom hovorí pôvabná Maurka. 

Má lesklé čierne vlasy zapletené do hrubého vrkoča, čelenku ozdobenú pierkom 

z dravca, mäsité pery a obrovské tmavohnedé oči. Oblečenú má čiernu sukňu a 

živôtik z ľanu ozdobený červeno-čierno-bielou kockovanou výšivkou. Starší muži 

v dedine majú na tvárach namaľované kmeňové tetovanie Ta Moko. V období 

bojov tento permanentný mejkap slúžil ako občiansky preukaz. Podľa Ta Moka 

sa dalo určiť, akú hodnosť a pozíciu mal ten-ktorý bojovník. V centre osady na 

malom pódiu je rušno. Svalnatí polonahí muži sa pripravujú na kultúrne 

vystúpenie. Národný tanec haka je spojením silných prudkých pohybov tela so 

zariekadlami a grimasou pukana – keď tanečníci vypuľujú oči, vyplazujú jazyk a 

strúhajú strašidelné výrazy tváre.                                                                        Zdroj: 

www.zivot.sk 

 

javascript:void(0)


01. Ktorý jazykový štýl sa využíva v texte? 

a/ hovorový                                      b/ odborný 

c/ umelecký                                      d/ publicistický 

 

02. Ktorý slohový postup sa uplatňuje v  texte? 

a/ rozprávací                                     b/ opisný 

c/ výkladový                                      d/ informačný 

 

03.  O ktorej krajine sa hovorí v texte? 

a/ o Madagaskare                              b/ o Austrálii 

c/ o Novom Zélande                         d/ o Grónsku     

 

04.  Ktoré tvrdenie nevyplýva z textu? 

a/  Na ostrovoch bývajú časté zemetrasenia. 

b/  Maximálna šírka ostrova je 260 km. 

c/  Geotermálne minerály  využívajú ľudia ako farbivo a konverzačnú látku. 

d/  Príprava hangi, miestnej špeciality z rýb a zeleniny, trvá päť hodín. 

 

05. Prečo majú starší muži v dedine na tvárach kmeňové tetovanie? 

a/ dá sa podľa neho určiť ich postavenie v dedine 

b/ dá sa podľa neho určiť ich vek 

c/ je to tradícia na celom ostrove 

d/ je to ich záľuba 

 

06. Vodu z horúcich polí nepoužívajú domorodci: 

a/ na liečenie 

b/ na varenie 

c/ na umývanie 

d/ na pitie  

 

07. Ktorá veta nehovorí o pôvabnej Maurke z textu? 

a/ Mala živôtik zdobený červeno-čierno-bielou kockovanou výšivkou. 

b/ Mala lesklé čierne vlasy zapletené do hrubých vrkočov. 

c/ Mala čelenku ozdobenú pierkom dravca. 

d/ Mala obrovské tmavohnedé oči a mäsité pery. 

 

08. Grimasa pukana je súčasťou: 

a/ tetovania tanečníka 

b/ mimiky tanečníka 

c/ gestikulácie tanečníka 



d/ artikulácie tanečníka 

 

09. Ktoré tvrdenie nie je pravdivé? 

a/ V 1. vete textu sa nachádza metafora. 

b/ V 1. časti  textu sa nachádza aj personifikácia. 

c/ V 1. časti  textu sa nachádza viacnásobný vetný člen. 

d/ V poslednej vete textu  sa nachádzajú iba slovesné prísudky.  

 

10. Vyznačené slová v texte okrem, aj, vďaka sú: 

a/ predložka, spojka, podstatné meno 

b/ predložka, častica, predložka 

c/ spojka, spojka, predložka 

d/ predložka, častica, podstatné meno 

 

11. Vo vete V období bojov tento permanentný mejkap slúžil ako občiansky 

preukaz sa nachádza: 

a/ ustálené priame pomenovanie 

b/ viacslovné nepriame pomenovanie 

c/ ustálené nepriame slovné spojenie 

d/ ponaučenie 

 

12. Ktoré slovo nie je synonymom slova permanentný? 

a/ ustavičný 

b/ krátkodobý 

c/ pravidelný 

d/ večný 

 

13. V ktorej možnosti sa nachádza frazeologizmus? 

a/ tancuje, ako mu hrajú 

b/ tancuje ako profesionál 

c/ tancuje celou svojou dušou   

d/ tancuje, ako mu pískajú  

 

14. V ktorej možnosti sú slová, ktoré predstavujú rovnaký spôsob 

obohacovania slovnej zásoby? 

a/ geotermálne, tektonická, zariekadlo 

b/ národný tanec, občiansky preukaz, maurská legenda 

c/ tmavohnedé, vnútrozemie, zemetrasenie 



d/ zastavte sa, farbivo, legenda 

Text č. 2:  27. október 2011  

Akosi skupina mojich kamarátok dostala nápad spraviť na škole Halloween party. 

Síce dátumovo to nevydalo, ale inak všetko klapalo. Týždeň pred samotnou party 

som pomáhala organizátorkám s prípravou. V osudný deň som kombináciu 

oranžovej s čiernou nemohla ani cítiť. Takisto pri pohľade na záplavu balónov ma 

boleli ruky. A pľúca. Pre Kristove rany, naše pľúca. Mala to byť nejaká prvá 

decentná akcia na našej škole po pár rokoch. Teda ja som si na tejto škole prežila 

už svoje a nič podobné tam nikdy nebolo. 

                                                                                                                              Zdroj: 

internet 

15. Ktorý slohový postup a jazykový štýl sa uplatňuje v ukážke?   

a/ opisný slohový postup, umelecký jazykový štýl 

b/ rozprávací slohový postup, umelecký jazykový štýl 

c/ rozprávací slohový postup, hovorový jazykový štýl 

d/ opisný slohový postup, rečnícky jazykový štýl 

 

16. Ktorý literárny žáner predstavuje ukážka? 

a/ poviedku 

b/ epiku 

c/ prózu 

d/ denník 

 

17. Ktorá predložková väzba z textu 

je nesprávna? 

a/ v osudný deň  

b/ na našej škole  

c/ po pár rokoch 

 

 

 



18. Ktoré tvrdenie nie je pravdivé? 

a/ V texte sa nachádzajú aj slangové slová. 

b/ V texte sa nachádza pomnožné podstatné meno stredného rodu. 

c/ V texte sa nachádzajú tri  súvetia. 

d/ V texte sa nachádza aj neohybné podstatné meno. 

 

19. O ktorom  probléme sa nehovorí v texte? 

a/ Organizátorky museli samy nafúkať balóny a teraz sú z toho unavené. 

b/ Bolia ich aj ruky od toľkej práce. 

c/ Nepodarilo sa im stihnúť termín Halloweenu. 

d/ Nepodarilo sa im z party urobiť decentnú akciu. 

 

20. Slovné spojenie  záplava balónov je: 

a/ metafora 

b/ metonymia 

c/ personifikácia 

d/ združené pomenovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika 

Domáce úlohy 8. C (p. Vopy) 

Týždeň od 25.5. do 29.5.2020 

 

Milí moji ôsmaci, 

tento týždeň vám posielam 5 úloh na precvičenie objemu a povrchu hranolov, na 

utvrdenie učiva. Sú jednoduché, poriadne čítajte a nezabúdajte na zápis, náčrt, 

vzorce a tiež pozor na jednotky. Nezabudnite opäť do piatku poslať. Ďakujem. 

Ohľadom online hodín sa vám ozvem v skupine. 

Želám vám krásny týždeň 

 

1) Vypočítajte objem a povrch trojbokého hranola vysokého 10cm, ktorého 
podstava je rovnostranný trojuholník s rozmermi  a = 5cm, va = 4,3cm. 
 

2) Vypočítajte objem a povrch štvorbokého hranola vysokého 2dm, ktorého 
podstava je obdĺžnik so stranami 17cm a 1,3dm. 
 

3) Vodná nádrž má tvar kvádra. Dno nádrže má tvar štvorca so stranou 3 m. V 
nádrži je 22 500 litrov vody. Do akej výšky v metroch siaha voda v nádrži pri 
uvedenom množstve? 
 

4) Záhradkár použil na oplotenie pozemku 18 stĺpov s podstavou 15cmx15cm 
a výškou 150cm nad zemou. Vypočítajte, koľko farby bude potrebovať na 
náter stĺpov, keď na 8m2 treba 1kg farby. 
 

5) Vypočítajte výšku pravidelného štvorbokého hranola, ak podstavná hrana má 

dĺžku 6,7cm a  objem  je 448,9cm3. 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. C (p. Vrábelová) 

Týždeň od 25.5. do 29.5.2020 

 

Lekcia 5 Our Environment 

Ahojte decká, 

Kedže sme s programom Alf ešte na mojich hodinách nepracovali, tak si urobíme 

2 testíky z Lekcie 5. Takto budeme vedieť ako sme na tom s našimi vedomosťami. 

Na online hodine si test vyhodnotíme. Prosím vás všetkých o vypracovanie do 

piatka! 

Program ALF (cez stránku školy) 

 

 

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

Názov č. 2: Project 4, unit 5 

 

Online hodina – piatok 29.5. o 12:30 

  

Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. C (p. Kubrická) 

Týždeň od 25.5. do 29.5.2020 

 

Student´s Book 

-opakovanie a upevňovanie slovnej zásoby z Unit 5 

-Culture – Australia – str.64/ cv.2,3 a,b – čítanie s porozumením - prečítajte si 

text, vypíšte neznáme slovíčka a do zošita vypracujte cvičenia 

Workbook 

5D – Kids – str.50/ cv.1,2,3 – Everyday English 



-online hodina – streda 10:00   ID 207-217-1697  Heslo 945239 

-tí, ktorí sa prihlásia online, nerobte si cvičenia z Workbooku 

Všetko posielajte na mail : kubrickam gmail.com 

Veľmi sa teším, že ste viacerí začali pracovať a posielať úlohy, dodatočne aj 

projekty. Dostali ste kritériá hodnotenia, ktorých sa budeme držať aj na konci 

školského roka. Takže už viete čo od vás očakávame. 

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 25.5. do 29.5.2020 

 

Ahojte !  

Chcela by so sa všetkým,  ktorí mi poslali slohovú prácu poďakovať.  Väčšina prác 

bola výborná. Zároveň však chcem ostatných vyzvať, aby mi svoje práce poslali, 

čo najskôr. Postupne s každým vyhodnotím vašu slohovú prácu , aby ste vedeli, 

kde ste urobili  chyby . 

Tento týždeň si skúsite pripraviť prezentáciu v nemčine v Power Point. Môže byť 

na rôzne témy napr. Essen , Schule , Fernsehen, Familie , Haustiere, Haus. Taktiež 

môžete porovnať národné jedlá u nás a v Rakúsku ,Nemecku. Prezentácia by 

mala obsahovať  3,4 snímky. Čo je dôležité! Nekopírovať veci, ktorým 

nerozumiete, ktoré sme sa neučili. Prezentáciu mi prosím vás pošlite na mail. 

 

 

 

 

 



Ruský jazyk 

Domáce úlohy 8. C (p. Vrábelová) 

Týždeň od 25.5. do 29.5.2020 

 

LEKCIA 19 -  Na exkurzii v Moskve 

Domáca úloha:  -    pracovný zošit s. 68 

- pracovný list je na konci tohto dokumentu, ale pošlem ho aj 

na edupage – vypracovať a poslať do konca tohto týždňa na 

email. 

Na online hodine sa dohodneme cez messenger. 

 

Chémia 

Domáce úlohy 8. C (p. Kacinová) 

Týždeň od 25.5. do 29.5.2020 

 

Úloha 1: Poslať mi pokus: Zisťovanie pH roztokov v domácich podmienkach 

(odfotené a vyplnenú tabuľku s nákresom) na mail jkacinova@azet.sk do 

29.5.2020. 

Úloha 2 v programe Alf zopakovať   periodickú tabuľku prvkov – chemické prvky, 

Hydroxidy a pH. 

Zadanie: Chemické prvky 

 
Zadanie : Hydroxidy a pH 

Prihlásenie: zstribecskato.sk – program ALF-kód školy: zstribecskato (bez 
hesla)- výber triedy – meno žiaka (bez hesla) 
 

Online hodina – dátum a čas upresním cez triedneho učiteľa 

 

 

mailto:jkacinova@azet.sk


Fyzika 

Domáce úlohy 8. C (p. Pavlovičová) 

Týždeň od 25.5. do 29.5.2020 

 

1. Prezentácia na tému   „ Optické vlastnosti oka  “ 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) 

2. Informácie v prezentácií si prečítajte, poznámky si nepíšte!!!  Informácie 

sú  len na  rozšírenie vašich vedomostí o ľudskom tele a jeho fungovaní 

!!!! 

3. Odpovede na otázky v závere prezentácie si môžete napísať do zošita, 

zdokumentovať a poslať na môj email:   zlatapavlovicova@gmail.com 

 

4. !!!Dobrovoľná úloha!!! : Môžete vyhľadať informácie na internete a 

spracovať ich vo forme prezentácie na tému : „Optické  prístroje“. Vybrať 

si môžete jeden z optických prístrojov (Ďalekohľad, Fotoaparát, 

Mikroskop). Pri tvorbe prezentácie Vám nechávam „voľnú ruku“. Teším sa 

na zaujímavé spracovanie vzniku, histórie až po súčasnosť  a fyzikálnu 

podstatu menovaných optických prístrojov !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geografia 

Domáce úlohy 8. C (p. Maková) 

Týždeň od 25.5. do 29.5.2020 

 

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

      (bez hesla)  -    Prešovský kraj.  Spravte si skrátené poznámky z Košického  
kraja do zošita. 

      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,  Trenčiansky , Žilinský kraj  
a  Precvičenie  Žilinského 

       a Banskobystrického kraja, Košický kraj prosím, pošlite mi to.  

       Zároveň mi pošlite vypracovanú ponuku na školský výlet. / to ste mali 
zadané už veľmi dávno/ 

 

 

      Pracovný list – Prešovský kraj 

        1.  S ktorými dvoma štátmi hraničí Prešovský kraj? 

        2. Doplňte rieku. 

a) Kežmarok 
b) Lipany 
c) Humenné 
d) Snina 
e) Svidník 
f) Bardejov 
g) Svit 
h) Červený Kláštor 

    3. Utvorte dvojice. 

        Bardejov   mlieko 
        Prešov   pivo 



        Veľký Šariš  práčky 
        Poprad   obuv 
        Kežmarok  soľ 
 
    4. Čo majú spoločné tieto mestá a obce? 

a) Levoča, Kežmarok, Bardejov 
b) Bardejov, Vyšné Ružbachy, Lúčivná 
c) Stará Ľubovňa, Spišská Belá, Podolínec 
d) Ulič, Ubľa, Stakčín 

    5 . Doplňte región  k  mestu. 

a) Humenné 
b) Prešov 
c) Kežmarok 
d) Poprad 
e) Svidník 

     6. Čím sú známe tieto obce, mestá? Čo tam sídli? 

 Gánovce 

 Fričovce 

 Spišská Kapitula 

 Medzilaborce 
 
 
 

      7. Napíšte tri lyžiarske strediská. 

 

      8. Ako sa nazýva pútnické miesto v Levoči a pri Starej Ľubovni? 

 

       9. Napíšte tri lokality, alebo objekty, ktoré sú súčasťou UNESCO. 

 

       

     10. Tajnička sa skladá z troch slov, ktoré sú farebné oddelené, ale písmenká 
sú poprehadzované. 

 



1)   Obec preslávená lietajúcim mníchom Cypriánom 

2) Obec s dreveným kostolíkom v okrese Svidník zapísaná v UNESCO 

3) Národný park na východe Prešovského kraja 

4) Jazerá v Tatrách 

5) Mesto i rieka 

6) Mesto so starobylým jadrom. V minulosti na lýceu študovali mnohí významní 

spisovatelia. 

7) termálne kúpalisko v okrese, ktorý má poznávaciu značku KK 

8) Najvyšší vrch v Pieninách  

9) Rieka pretekajúca cez Pieniny 

10) rezbár z Levoče              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biológia 

Domáce úlohy 8. C (p. Gočová) 

Týždeň od 25.5. do 29.5.2020 

Ahojte! 

Na tento týždeň vám nezadávam žiadnu úlohu. Chcem vás poprosiť, ktorí ste mi 

neodovzdali všetky zadania úloh, prezentácií, aby ste tak urobili priebehu tohto 

týždňa. Ďakujem! 

 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               



Dejepis 

Domáce úlohy 8. C (p. Sitkey) 

Týždeň od 25.5. do 29.5.2020 

 

Správne odpovede posledného samotestu: 1.b, 2.a, 3.d, 4.c, 5.b, 6.b, 7.b, 8.d, 

9.b, 10.d 

Pracovný list rozdelený do štyroch okruhov 

I. Príčiny vojen a vojnových konfliktov –  

II. Dôsledky vojen a vojnových udalostí –  

III. Ktoré boli významné svetové mocnosti na prelome 19. a 20. storočia a ako sa 

zoskupili do mocenských blokov? Ktoré mocnosti mali svoje záujmy na Balkáne? 

IV. Ktoré boli dve najvýznamnejšie koloniálne mocnosti, ktoré oblasti sveta mali 

kolonizované, ktoré dva štáty začali budovať svoje koloniálne panstvo neskoro 

/príčiny rozporov/ a ktoré ďalšie štáty mali svoje kolónie?  Učebnica str. 75 

Slovne hodnotené budú osobitne úlohy I., II. a III. a IV.. 

Práca na dva týždne, posielať na mail gejza.sitkey@gmail.com do 5.júna 2020.  

Na mail mi posielať len termínovane vyžiadané práce – pracovné listy a projekty, 

neposielať vypracované bežné učivo a neposielať samotestovacie úlohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Občianska náuka 

Domáce úlohy 8. C (p. Vrábelová) 

Týždeň od 25.5. do 29.5.2020 

 

Ahojte, 

Počas uplynulých dvoch týždňov ste mali vypracovať projekt na tému: 

8 tipov ako prežiť čas doma počas prerušeného vyučovania 

Kto ešte projekt nestihol vytvoriť a poslať, tak vás čo najskôr prosím o využite  

vašich zručnosti, tvorivosti a fantázie, projekt dokončiť a poslať!  

Vyhodnocovanie vypracovaných úloh: online na ZOOM pondelok 25.5. o 12:30 
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На экскурсии в Москве 

1. Pomenuj pamiatky Moskvy na obrázkoch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doplň vety podľa zmyslu. Môžeš využiť nápovedu pod úlohou... 

 

Москва -  ___________России. Опа лежит на реке ____________. 

Сердцем столицы называют Красную _____________. Туристам 

нравится сказочный Храм ________________________________. 

На ___________башне находятся Кремлёвские ______________. 

Через Спасские ______________ мы проходим в Кремль.  

Царь ____________самый большой не только в России, но во 

всем мире. Мы можем покупить сувениры в ________________.   

 

 

куранты , универмаге ГУМ,  Москве,  столица,  ворота, 

площадь , Василия Блаженного ,  Спасской,  колокол 

 

3. Doplň slovensko - ruské dvojice: 

 

námestie  

 сказка 

brána  

 колокол 

veža  

 пешком 

hotel  

 приехать 

vlak  
 

 


