
Slovenský jazyk 

Domáce úlohy 8. C (p. Kovačik) 

Týždeň od 27.04. do 30.04.2020 

 

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Testy na portáli ALF 

Test 1: Skladba – precvičovanie  

Test 2: Denník 

 

Poznámka: V prípade výskytu chybných odpovedí v testoch ALF búdu tieto 

odpovede, samozrejme, pri kontrole zohľadnené (platí aj pre predchádzajúce 

testy). 

Úloha 

Učebnica Slovenský jazyk 8, s. 122/cv. 25 –  doplniť a prepísať do zošita. 

Poznámky do zošita 

Slovenský jazyk 8, s. 100 – Zapamätajte si 

Prečítať ďalšie ukážky – Literárna výchova 8: 

1. Móric August Beňovský: Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beńovského 

(s. 77) 

2. Sue Towsendová: Tajný denník 13 a polročného Adriana Molla (s. 79) 

3. Louis Rennison: Denníky Georgie Nicolsonovej (s. 83) 

Poznámky do zošita  

Literárna výchova 8, s. 86 – Zistili ste, Budeme si pamätať. 

Dlhodobá úloha 

Viesť si počas jedného týždňa (minimálne) denník. Denník si veďte v zošite 

z literatúry.  

Odkazy: 

https://youtu.be/veE8-pQdRUg 

https://youtu.be/2fcZ9SFwn6c 

 

https://youtu.be/veE8-pQdRUg
https://youtu.be/2fcZ9SFwn6c


Matematika 

Domáce úlohy 8. C (p. Vopy) 

Týždeň od 27.04. do 30.04.2020 

Ahojte, decká. 

Tento týždeň vás čaká 10 úloh na výpočet objemu hranola, ktorý sme prebrali 

cez Messenger. 

Nezabudnite, že k tomu treba celý postup.  

Stretneme sa v utorok v klasickom čase na messengeri. 

Majte sa zatiaľ krásne, oddychujte, poslúchajte a dávajte na seba pozor. 

Krásny týždeň želám. 

1. Určite objem štvorbokého hranola vysokého 10cm, ak jeho podstata je 

obdĺžnik s rozmermi 8cm a 1,2dm. 

2. Podstava hranola je kosoštvorec s dĺžkou strany 30 cm a výškou 27 cm. 

Výška hranola je 5dm. Aký je objem hranola? 

3. V nádrži je 1320 litrov vody. Nádrž má tvar hranola, jej podstavou je 

obdĺžnik so stranami a= 0,6 m a b= 1,5 m. Do akej výšky siaha voda v 

nádrži? 

4. Koľko m³ betónu potrebujeme na zhotovenie stĺpa tvaru pravidelného 

štvorbokého hranola, ak a=60cm a výška stĺpa má byť 2m? 

5. Pravidelný štvorboký hranol má hranu podstavy a = 7,1 cm a bočnú 

hranu = 18,2cm dlhú. Vypočítajte jeho objem. 

6. Vypočítaj objem štvorbokého hranola vysokého 2 dm, ktorého podstava 

je obdĺžnik so stranami 17 cm a 1,3 dm. 

7. Vypočítajte objem trojbokého hranola vysokého 10cm, ktorého podstava 

je: rovnostranný trojuholník s rozmermi a = 5cm, va = 4,3cm. 

8. Vypočítaj objem štvorbokého hranola vysokého 2dm, ktorého podstava 

je lichobežník so základňami 12cm, 6cm, výškou 4cm a s ramenami 

dlhými 5cm. 

9. Zmestí sa do akvária tvaru kvádra s rozmermi a=3dm, b=6dm, c= 5dm 30 

litrov vody? 

10. Vypočítaj objem štvorbokého hranola vysokého 2dm, ktorého podstava 

je štvorec so stranou 15cm. 



Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

Týždeň od 27.4 do 30.04.2020 

 

Lekcia 5 Our Environment 

5 A Climate change 

- pracovný zošit s. 44 a 45. Počúvacie cvičenie nájdete na CD 

k pracovnému zošitu 

- emailom pošlem pracovný list pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý bol 22. 

apríla.  

- vypracované cvičenia a pracovný list mi pošlite na email. 

- kto nebol na online hodinách, tak mi pošle aj pracovné listy 

z predchádzajúceho týždňa (passive 1 a passive 2). 

- všetko ostatné oznámim emailom alebo zavesím na edupage. 

Online hodina (kto môže) – 28.4. o 12:30 cez ZOOM, ostatné podľa dohody. 

 

Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina p. M. Kubrická) 

Týždeň od 27.4 do 30.04.2020 

 

1.hodina Student´s book 

-U 5A – str.56/ 1 – The environment – slovná zásoba  - spojiť slová s ich 

významom , (do zošita stačí 1a, 2b...., kto má čas, tak je lepšie prepísať si to) 

-SB str.56/ cv2 – Climate change – čítanie s porozumením – prečítať, preložiť ak 

sú neznáme slovíčka  

-SB str.57/ cv.3 a,b – do zošita vypísať  na základe textu, ktorý ste čítali 

2.hodina Student´s book 

-SB str.57/ cv.5 – prepísať vety do trpného rodu 

-Workbook – slovná zásoba 5B – naučiť sa slovíčka a precvičiť  na str.46/ cv.1 



Ruský jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

Týždeň od 27.04. do 30.04.2020 

 

Keďže je pracovný týždeň o jeden deň kratší, tak sa nám posúva dátum 

zasielania vypracovaných úloh. Aby sme si mohli cvičenia skontrolovať na 

online hodine, tak mi prosím posielajte úlohy do večera do stredy 29.4. 

alebo ich majte nachystané na online hodinu. Kto nebude stíhať: kľud 

a žiaden stres.  

- učebnica s. 75 – prepis textu do zošita 

- posielam nahrávku, tak si text vypočujte aj niekoľkokrát, aby sa vám 

výslovnosť a intonácia dostala do uší. 

- lekcia 18. učebnica s. 79/6 – čítajte a doplňte koncovky slovies, potom 

prepíšte. 

- pracovný zošit s. 67 – opakovanie 18. lekcie 

- ďalšia online hodina bude vo štvrtok  30.4 o 13:30 

- kto mi neposlal projekt o počasí (pri príležitosti Dňa Zeme), tak prosím 

poslať. 

- na edupage vám neustále posielam aj nejaké doplňujúce materiály. 

Prosím pozrite si to! 

- tento týždeň vám pošlem aj hodnotenie vašej doterajšej práce, resp. si to 

vydiskutujeme na online hodine. 

Vypracované úlohy prosím zaslať do 30.4. na email: tanickavrabel@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nemecký jazyk  

Domáce úlohy 8. C (p. Gočová) 

Týždeň od 27.04. do 30.04.2020 

 

Gramatika k lekcii číslo 3. 

Napíš si prosím ťa do zošita: 

Slovesá s odlučiteľnou predponou. 

Sú to slovesá ,ktoré majú na začiatku slova predponu: ab, an, 

auf,aus,über,ein,um,vor,zurück,fern.  

Táto predpona sa odlúči od slovesa a dá sa na koniec vety. 

Príklady odluč.slovies: fernsehen/ pozerať televíziu/,anrufen/telefonovať/, 

anfangen /začať/, zurückfahren/ísť naspäť/,aufstehen/vstať/ 

Príklad : Ich sehe fern. Pozerám televíziu. 

                Er fährt nach Hause zurück. Ide naspäť domov. 

Väzba gibt es. 

Táto väzba sa spája vždy s akuzatívom, teda so 4.pádom.Používa sa v zmysle 

byť, existovať,vyskytovať sa. Napríklad: Gibt es keinen Krimi? /Nie je žiadna 

krimi?/Was gibt es im Fernsehen?/Čo dávajú v televízii?/ 

Pracovný zošit: str.73 cv.1,2 

                            str.74 cv.4 

 

Informatika  

Domáce úlohy 8. C (p. Kovačik) 

Týždeň od 27.04. do 30.04.2020 

 

Úloha z učebnice Slovenský jazyk 8, s. 101 – Vzorovú prihlášku prepísať do 

textového editora MS Word,  následne vyplniť,  podpísať a poslať na mail: 

informatera@gmail.com. 

mailto:informatera@gmail.com


Biológia  

Domáce úlohy 8. C (p. Gočová) 

Týždeň od 27.04. do 30.04.2020 

 

Faktory  životného prostredia 

Na životné prostredie vplýva veľmi veľa faktorov. Tieto faktory vo väčšine 

prípadov spôsobujú rôzne environmentálne záťaže a znečistenia.  

Hlavné príčiny negatívneho vplyvu na prostredie: 

 Nerovnomerný vývoj častí sveta, 

 zameranie vedeckých poznatkov na podmaňovanie prírody bez ohľadu na 

dôsledky, 

 podceňovanie ochrany podmienok života na Zemi, 

 rýchly rozvoj spotreby a výroby, 

 necitlivé správanie a konanie ľudí voči prírode, 

 rýchly rast svetovej populácie, 

 nedostatočné využívanie ekologických  poznatkov v praxi. 

Úloha: 

Napísať názor na tému: Ako ovplyvnil koronavírus životné prostredie 

Žiaci si zistia prostredníctvom internetu, médií, televízie informácie o tom, ako 

v súčasnosti ovplyvňuje koronavírus životné prostredie. Každý žiak vedie zdroje, 

z ktorých čerpal informácie. Vypracovaný názor na danú tému následne pošlite 

na mail. 

 

Geografia  

Domáce úlohy 8. C (p. Maková) 

Týždeň od 27.04. do 30.04.2020 

 

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

výber triedy → meno žiaka (bez hesla)  -    Žilinsky kraj 

Spravte si skrátené poznámky zo Žilinského  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 a ostatné kraje,  prosím, pošlite mi to. Ďakujem. 

 

Žilinský kraj 

1. Doplň text: 

Žilinský kraj leží na ................................................................ Slovenska. 

Hraničí s  

 

........................... a .................................... republikou. Do tohto kraja 

zasahujú svojou  

 

západnou časťou 2 národné parky: .........................................a 

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

 

Okrem nich  tu ležia ešte NP ....................................................... a NP 

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

2. Vysvetli pojem teplotná inverzia. 

 

3. Vytvor dvojice: 

Ružomberok            Orava 

Martin             Kysuce 

Dolný Kubín   Liptov 

Čadca    Turiec 

 

4. K indíciám doplň mesto: 

Automobilka KIA – 

Slovenské celulózky a papierne – 

Výroba a spracovanie koží –  

P.O.Hviezdoslav –  

Železničný uzol –  

Tatralandia –  

Kúpele – 

 

5. Napíš  5 lyžiarskych stredísk 



6. Doplň názov. 

 Múzeum kysuckej dediny -  

 Múzeum liptovskej dediny – 

 Múzeum oravskej dediny – 

 Múzeum slovenskej dediny –  

 Živý skanzen pri Ružomberku  – 

 

7. Zisti, čo znamenajú (kde sa nachádzajú, kde sa konajú, čo vyrábajú ...) 

nasledujúce pojmy: 

- mondi: 

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

- Rajec Kofola: 

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

- Vychylovka: 

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

- Domašínsky meander: 

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

8. Vytvor správne trojice: 

1 Nízke Tatry  A  Veľký Kriváň I  1723 m 

2 Západné Tatry  B  Babia Hora II 2248 m 

3 Malá Fatra  C Ďumbier III 1708 m 

4 Oravské Beskydy D Bystrá  IV 2045 m 

9. Do mapy zakresli: 

- štátnu hranicu s Českom a Poľskom 

- polohu Trenčianskeho, Prešovského a Banskobystrického  kraja 

- regióny: Liptov, Orava, Kysuce, Turiec, Horné Považie 

- mestá Vrútky, Rajec, Liptovský Hrádok, Trstená 



 

 

Fyzika  

Domáce úlohy 8. C (Pavlovičová) 

Týždeň od 27.04. do 30.04.2020 

 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo pod názvom  „ Guľové zrkadlá  “ 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. 

 V závere prezentácie sú otázky, na ktoré odpovede nájdete 

v prezentácií alebo na internete 

 

2. Doplniť učivo o guľových zrkadlách  s krátkymi videami a úlohami  na 

precvičenie si môžete na stránke : 

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

 

Prírodovedné predmety →ZŠ -2.časť → Fyzika → XVll. Svetlo  → Guľové 

zrkadlá 

(Pri otváraní musíte mať trpezlivosť!!!) 

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


 

P.S.  Ešte stále  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 

 

Chémia  

Domáce úlohy 8. C (p. Kacinová) 

Týždeň od 27.04. do 30.04.2020 

Milí ôsmaci! Bola by som veľmi rada, aby tí ktorí mi ešte nič neposlali,  urobili 

tak  do konca týždňa (prezentácia o prvku, PL- vzorce, pokusy ) a ostatným 

ďakujem za ich aktivitu a aj za účasť na online hodinách.  

Úloha 1 Poznámky do zošita: NÁZVOSLOVIE HYDROXIDOV 

 trojprvkové zlúčeniny 

 obsahujú atómy vodíka, kyslíka a hydroxidotvorný kovový prvok ( 

označenie :M)  

 atóm kyslíka a vodíka tvorí skupinu (OH)-,  ktorú nazývame hydroxidová 

skupina  

 (OH)- súčasne označujeme aj ako hydroxidový anión 

Všeobecný vzorec hydroxidov: M(OH)X 

Oxidačné číslo celej hydroxidovej skupiny je –I , zapisujeme (OH) -I 

Tvorenie vzorcov hydroxidov 

Napíš vzorec hydroxidu sodného 

1. Napíšeme značku sodíka a vzorec hydroxidovej skupiny 

                                                                NaOH 

2. Zapíšeme jednotlivé oxidačné čísla: 

    Názvoslovná prípona v uvedenom hydroxide je – ný (sodný) 

    Z názvoslovnej prípony atómu sodíka vyplýva, že atóm sodíka  má oxidačné 

číslo +I.  



                             Na+I(OH)-I  

3. Použijeme krížové pravidlo 

4. Keďže číslo „1“ do vzorca nepíšeme, ostáva:    Na(OH) 

5. Platí, ak sme za hydroxidovú skupinu nenapísali žiadne číslo,  nepíšeme ani  

zátvorku teda vzorec hydroxidu sodného je:   NaOH 

 Napíš vzorec hydroxidu vápenatého 

1. Napíšeme značku vápnika a vzorec hydroxidovej skupiny 

                                                                CaOH 

2. Zapíšeme jednotlivé oxidačné čísla: 

    Názvoslovná prípona v uvedenom hydroxide je – natý (vápenatý) 

    Z názvoslovnej prípony atómu vápnika vyplýva, že atóm vápnika má oxidačné 

číslo +II. Ca+II(OH)-I  

3. Použijeme krížové pravidlo 

4. Vzorec hydroxidu vápenatého je teda:      Ca(OH)2 

5. Zátvorky v tomto prípade píšeme, pretože sme za hydroxidovú skupinu  

napísali číslo 2.  

 Keďže „1“ do vzorca nepíšeme, za vápnikom nie je napísané  žiadne číslo.  

PRECVIČOVANIE – skúste vyplniť, čo nebudete vedieť  na online hodine si 

prejdeme 

 

ONLINE HODINA  30.4.    8.C   11:00 

Úloha 2: vypracovať PL- KYSELINY  a poslať na mail: jkacinova@azet.sk 

1. V molekule každej kyseliny sa nachádza atóm (podčiarkni): 

Názov hydroxidu Vzorec hydroxidu 

hydroxid draselný  

hydroxid horečnatý  

hydroxid železitý  

hydroxid zlatistý  

hydroxid zinočnatý  

hydroxid meďný  

hydroxid olovičitý  

Hydroxid strieborný  

hydroxid manganičitý  



       dusíka                  kyslíka                            uhlíka                        vodíka 

2. Bezkyslíkaté kyseliny sú: 

a) dvojprvkové zlúčeniny vodíka a kyselinotvorného prvku 

b) trojprvkové zlúčeniny vodíka, sodíka a kyselinotvorného prvku 

c) dvojprvkové zlúčeniny vodíka a kyslíka 

3. Kyslíkaté kyseliny sú: 

a) dvojprvkové zlúčeniny vodíka a kyselinotvorného prvku 

b) trojprvkové zlúčeniny vodíka, kyslíka a kyselinotvorného prvku 

c) dvojprvkové zlúčeniny kyslíka s kovmi 

4. Doplň chemický vzorec a názov kyseliny, ktorá sa nachádza v ľudskom 

žalúdku:  

__________________________________________________ 

5. Zakrúžkuj pravdivé tvrdenia o kyseline sírovej: 

a) táto kyselina odoberá prírodným látkam vodu – je hygroskopická 

b) je veľmi prchavá 

c) nazýva sa aj „krv chemického priemyslu“ pretože je nevyhnutná pri výrobe 

mnohých látok 

d) je to látka, ktorá spôsobuje globálne otepľovanie 

6. Pri riedení kyselín: 

a) lejeme kyselinu do vody 

b) lejeme vodu do kyseliny 

7. Podčiarkni vlastnosti kyseliny dusičnej 

a) je to prchavá, nestála kvapalina, vyrábajú sa z nej hnojivá aj výbušniny 

b) pôsobí leptavo a žieravo na pokožku 

c) jej rozkladom vznikajú neškodné oxidy 

d) bežne sa používa v domácnosti, pridáva sa do jedál 

 



8. Uveď aspoň po dva príklady použitia kyseliny: 

a) HCl: 

_________________________________________________________________ 

b) HNO3: 

_________________________________________________________________ 

c) H2SO4: 

_________________________________________________________________ 

9. Napíš, ako poskytneme prvú pomoc pri poliatí pokožky kyselinou: 

_________________________________________________________________ 

10. Napíš vzorce kyselín: 

Kyselina jodistá 

Kyselina siričitá 

Kyselina chlorovodíková 

Kyselina chlórnatá 

kyselina fosforečná 

kyselina dusičná 

kyselina chrómová 

 

11. Napíš názvy kyselín: 

HBr 

H2 MnO4 

HNO 

H2CO3 

HF 

HBrO3 

H2PbO2 

 



Dejepis  

Domáce úlohy 8. C (p. Sitkey) 

Týždeň od 27.04. do 30.04.2020 

 

Učebná látka Tematický celok Prvá svetová vojna  V predvečer prvej svetovej 

vojny, str. 72-74 

Práca s textom v učebnici, ilustračnými snímkami a mapkami 

Úlohy 

Ktoré boli najvýznamnejšie európske a svetové mocnosti /6/ –  

Boli rozdelené do dvoch vojensko-politických blokov: 

Trojspolok –  

Dohoda /trojdohoda/ –  

Situácia Rakúsko-Uhorska na prelome 19. a 20. storočia –  

Ktoré mocnosti mali svoje záujmy na Balkáne –  

Miniprojekt  Dejiny priemyslu v topoľčianskom regióne  20. a 21. storočie 

Aké fabriky /podniky/ tu boli vybudované, prínos Stummerovcov, ktoré zanikli, 

na čo a aký druh priemyslu boli zamerané – práca s informačnými technológiami, 

ktoré sú v problémoch 

Vypracovať na samostatnú prezentáciu 

 

Technika  

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

Týždeň od 27.04. do 30.04.2020 

Zápis do poznámok: 

Aké elektrárne na Slovensku vyrábajú elektrickú energiu, jednotlivé druhy 

elektrární, prípadne kde sa nachádzajú, na ktorých riekach. 

 



Občianska náuka 

Týždeň od 27.04. do 30.04.2020 

- vypracujte si test na opakovanie viď nižšie. Pošlem ho aj na edupage. 

- vypracovaný mi ho pošlite na email do 1.5. 

- online hodina OBN bude v pondelok 27.4. o 12:30 spolu s triednickou 

hodinou. 

 

 

 



                                                        TEST č. 3 

1. Čo sú to ľudské práva? Stručne popíš. 

 

 

 

2. Ktorý deň sa stal dňom ľudských práv a prečo? 

a) 12. 10., pretože bola prijatá Charta OSN 

b) 01. 12., pretože boli pridelené práva aj deťom a ženám 

c) 10. 12., pretože bola prijatá Všeobecná deklarácia ĽP a slobôd 

 

3. Doplň názvy vlastností ľudských práv a priraď im správne vysvetlenia – 

vytvor dvojice (písmeno + číslo). 
 

A. NE __ __Ň__T__Ľ__É                                    1. nemožno ich zrušiť, nie sú darom 

B. NE __ R__ M__ __ A __ EĽ __ É                   2. nemožno ich odovzdať inému 

C. NE __ R__ __ I T __ ĽN __                            3.  nik ich nikomu nemôže vziať 

D. NE  SC __ __ Z __ T __ Ľ __ __                     4. nezaniknú uplynutím istého času 

        

 

4. Vymenuj aspoň 5 základných ľudských práv a slobôd. 

 

 

5. Dopíš správny/ vhodný druh diskriminácie v nasledujúcich prípadoch 
(skrytá/ zjavná). 
 

 otvorené priznanie iného zaobchádzania s osobami len preto, že sú odlišné.  

>.......................................................... 

 golf šport boháčov môže hrať každý, avšak je tak drahý, že si ho dovolia 

len bohatí. > ...................................................... 

 oficiálne vylúčenie detí s telesnými a mentálnymi poruchami zo škôl 

a školských zariadení. > ................................................... 

 aj keď nám nik nezakazuje kúpiť si jachtu a plaviť a oceánom, jachtármi sú 

iba bohatí. > .................................................... 

 

6. Ako inak nazývame „schopnosť predvídať a následne niesť následky 

svojich činov? 

a) zodpovednosť 

b) koncentrácia 

c) plnoletosť 

 

7. Môže štát (jeho vláda) obmedziť ľudské práva niektorých svojich občanov? 

a) štát má plné právo obmedziť ľudské práva komukoľvek 

b) štát môže obmedziť niektoré naše práva len vtedy, ak by porušovali práva iného 

človeka, či robili mu škodu 

c) štát v žiadnom prípade nesmie obmedziť práva svojich občanov 

 

8. Napíš aspoň 4 druhy menšín! 

 

 

 

 

9. Podľa akej zásady boli vytvorené a dodržujú sa ľudské práva? 

 

10. Doplň správne nesledujúcu vetu: „Správaj sa k ostatným tak, ako chceš 

.....“ 

 

 

11. Označ vety správnymi symbolmi. Pravdivé  a nepravdivé . 

 Predsudok je hotový negatívny názor bez toho, aby sme človeka dostatočne 

poznali, či mali na to dôvod. 

 Práva detí zaručuje Dohovor o právach dieťaťa prijatý v roku 1989. 

 V našej krajine ľudské práva a slobody zaručuje ústava v prvej hlave. 

 Deti majú právo na slobodu vyznania a náboženstva. 

 Základné ľudské práva zabezpečujú uspokojenie našich základných 

potrieb, zaručujú nám ľudskú dôstojnosť. 

 

12. Aké predsudky môžeme mať? Napíš aspoň 5!  

Meno a priezvisko: 


