
Práca pre žiakov – samoštúdium 

Kováčik (INF) 

8. ročník (8. C) 

Prezentácia v programe PowerPoint 

Rozsah: 9 snímok  

Téma: Možnosti elektronickej komunikácie počas karantény 

Poslať na mail: informatera@gmail.com (alebo dodatočne priniesť do školy po 

karanténe) 

 

Kováčik (SJL) 

Slovenský jazyk a literatúra (od 30. marca do 3. apríla 2020) 

8. ročník (8. A, 8. C) 

Slovenský jazyk  

Téma: Rozdelenie slovnej zásoby (opakovanie) 

Vyhľadať tému v zošitoch z minulých ročníkov alebo na internete. Ku každému 

typu uviesť 5 príkladov – nových, ešte predtým nepoužitých  (napr. rozdelenie 

podľa dobového výskytu → historizmy → 5 príkladov: dereš, merica, 

halapartňa, mešec, palcát). 

 

Literárna výchova – prečítať ďalšie ukážky  + obsah v osnove (min. 7 bodov) 

1. Joe Alex: Čierne koráby 

2. Jules Verne: Cesta na Mesiac 
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Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 30.03 do 03.04.2020 

 

OPAKOVANIE Lekcie 4 - online 

Precvičovanie prebratej gramatiky – ing a infinitive forms. Pozriete si video 

alebo vypočujete nahrávky a k nim si urobíte cvičenia online.  

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-43b20b9b-2e6e-4166-a087-

615644b4b00c/play?userResourceContext=false 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-f424f785-e628-4bbe-9dbd-

d1a736e04c9b?userResourceContext=false 

Adjectives ed and ing 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-39dbfd26-131d-4a36-9d40-

ed7e232e1583?userResourceContext=false 

Viki.iedu.sk je fantastická stránka pre vás na učenie anglického jazyka. Cvičenia 

sa dajú robiť aj cez mobil. Tento týždeň mi nemusíte nič posielať, ale ak sa objaví 

slovo/slová, ktoré nepoznáte, tak si ho/ich vypíšete a preložíte so slovníkom, 

alebo prekladačom. Ak nebudete niečomu rozumieť, tak mi napíšete.  
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8BC  ANJ Mg. Monika Kubrická  30.3.-3.4.2020 

1.hodina Student´s Book 

-str.53 – English across curriculum – Art: The Fighting Temeraire – prečítať text, 

vypísať si neznáme slovíčka a doplniť do zošita k číslam slová, ktoré sú napísané 

v ráme obrazu 

2.hodina Student´s Book 

-str.54 – Review – cv.1 (napíš 10 viet, ktorými opíšeš obrázok podľa vzoru, použi 

v niektorých vetách aj Ican see..., I can hear...) 

-str.54/3 – napíš správny tvar slovesa v zátvorke ( -ing alebo infinitív) 

3.hodina Student´s Book 

-str.54 – Review – cv.2 – (nie úplne podľa zadania keďže nie ste vo dvojiciach) – 

vyber si 3 scény z rámikaokrem koncertu (ten je ako vzor) a ku každej podľa vzoru 

napíš 3 vety (čo môžeš vidieť, cítiť, počuť...) a cvičenie 4 

 

Ruský jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 30.03. do 03.04.2020 

- lekcia 18. učebnica s. 76 a 77 – vypísať do zošita slovesá v 3. osobe 

množného čísla 

- vypíšete si vyčasované slovesá chcieť a môcť zo s. 77. 

- napísať a naučiť gramatiku žltú tabuľku zo s. 77 

- pracovný zošit s- 66/4,5. 

- kto nemá vypracované, alebo dokončené pracovné listy alebo predošlé 

úlohy, tak si ich dokončí tento týždeň. 

 

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

Týždenný  plán z nem. jazyka pre 6.A, 8.C,D od 30.3. do 3.3.2020   

Pracovný zošit str.71 cv.14 

                           Str.72 cv.16, 17 

Do zošita si opíš tieto otázky a odpovedz! 

1.Wie heißen die Wochentage ? 

2.Wann hast du Sport ? 

3.Wie ist dein Stundenplan ? 

4.Was sucht du in der Tasche ? 

5.Hast du am Samstag Unterricht ? 

6.Wie findest du Chemie ? 

7.Wie viele Stunden hast du am Dienstag ? 

8.Welche Sprache lernst du ? 

9.Was sind deine Lieblingsfächer ? 

10.Brauchst du jetzt das Heft ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyučovací predmet : Fyzika                                            Vyučujúca : Mgr. Zlata 

Pavlovičová 

Triedy:  8.B, 8.C,8.D                                                            Úlohy na obdobie : 30.3 -

3.4.2020 

 

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

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

základnej školy  

              str. 17 – 23) 

2. Urobte si doma jednoduchý pokus –„Ako si urobiť dúhu“. 

Návod nájdete v učebnici Fyzika pre 8. ročník základnej školy str. 21 

/úloha č.1 

Pozn. Jeden pokus na rozklad svetla ste si už mali urobiť v týždni od 16.3. 

-20.3.2020, preto stačí, ak si urobíte doma aspoň jeden z týchto dvoch 

pokusov.  Pekné farebné spektrum, ktoré vznikne môžete 

zdokumentovať fotografiou. 

3. Prezentácie o Slnku, ktoré ste si mali za úlohu tvoriť už v prvom 

týždni (16.3. -20.3.2020) 

mi môžete (nie je to povinné !)posielať  na mail :   

zlatapavlovicova@gmail.com  najneskôr do 30.4.2020 

         

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com


Pokyny k prezentácií : 

      a)Každá strana musí obsahovať  obrázky a iba heslovité, zrozumiteľné, 

zaujímavé   informácie 

          o Slnku, ako zdroji svetelného a tepelného žiarenia, nevyhnutného pre 

život 

      b)Počet strán  5 - 7 

     c)Na prvej strane uveďte Vaše meno a triedu 

     d) Prezentácia nemá byť len  kópiou, ale Vašou vlastnou  prácou!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biológia (A. Gočová) 

Vedy, ktoré sa skúmajú životné prostredie: 

Environmentalistika  

- Veda, ktorá sa zaoberá životným prostredím 

- Skúma vzájomné pôsobenie človeka a ekosystémov – vzájomné vplyvy,  

pozitívne a negatívne dopady činnosti človeka na životné prostredie 

- Zahrňuje tiež ochranu prírody,  monitorovanie zložiek životného 

prostredia,  využívanie prírodných zdrojov a pod. 

Ekológia 

- Vedný odbor, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným 

prostredím a vzťahmi medzi organizmami navzájom 

Znečisťovanie životného prostredia 

- ide o kontamináciu určitej zložky prostredia 

- negatívne vplyvy činnosti človeka narúšajú zložky biosféry a to vedie 

k ekologickým katastrofám, poškodzovaniu alebo zničeniu ekosystémov 

- Faktory ovplyvňujúce životné prostredie:  

a) Priemysel 

b) Energetika 

c) Ťažba nerastných surovín 

d) Doprava 

e) Odpad 

f) Poľnohospodárstvo 

 

Úloha (písomne) 

1. Vyhľadaj informácie o problematike odlesňovania dažďových pralesov, 

vyhľadaj aký dopad má odlesňovanie na živé organizmy ( rastliny, živočíchy, 

ľudí). 

 

 



CHÉMIA 30.3.-3.4.2020 

 

ÚLOHA 1  V programe ALF precvičovať halogenidy a oxidy 

 

Prihlásenie: zstribecskato.sk – program ALF-kód školy:zstribecskato (bez 

hesla)- výber triedy – meno žiaka (bez hesla) 

 

 

ÚLOHA 2  Pokusy s kyselinou octovou 

Pokyny: Každú úlohu vypracujte tak, že si napíšete názov úlohy a doplníte 

výsledky a záver.  

PRACUJTE OPATRENE! 

 

Úloha A:  Zistite vlastnosti kyseliny octovej 

Chemikálie a pomôcky: ocot,  pohár , papier, vatová tyčinka/špajdľa, sviečka 

Postup: Na biely papier napíšte ľubovoľný nápis pomocou octu. Nechajte 

poriadne uschnúť. Pohybujte papierom nad sviečkou. Výsledok nalepte do 

zošita. 

Záver (napíšte do zošita odpovede):  

1.  Čo nastalo pri pohybe papiera nad sviečkou? 

2. Na aké účely sa používa kyselina octová? (vyhľadajte na internete alebo 

v dostupnej literatúre) 

3. Aký postup zvolíš ak si ruku poleješ kyselinou? (pomôžte si učebnicou)  

 

 



Úloha B: Zistite rozpustnosť vaječnej škrupinky, piesku, prášku do pečiva, 

vlastná vzorka  v roztoku kyseliny octovej. 

Chemikálie a pomôcky: 8% ocot, vlastná vzorka , vaječná škrupinka, piesok, 

sóda bikarbóna, poháre, lyžičky 

Postup: Do každého pohára nalejte po 20 ml(približne, nemusí byť presne len 

aby bolo v pohároch rovnako) octu a pridajte jednu skúmanú látku. 

 

 Vlastná 
vzorka 

Vaječná 
škrupinka 

Piesok Sóda 
bikarbóna 

Priebeh 
reakcie 
s octom 

    

 

Záver (odpovede napíš do zošita):  

1.S ktorou látkou reagoval ocot?  

2.Aká plynná látka sa uvoľnila? 

 

 

Úloha C: Overte, či možno plynom vzniknutým reakciou octu a sódy bikarbóny 

hasiť plameň. 

Chemikálie a pomôcky: ocot,  sóda bikarbóna, pohár, sviečka, zápalky, drevená 

špajdľa, 

Postup: Do pohára nalejte 50 ml octu. Pridajte 1 lyžičku sódy bikarbóny. 

Premiešajte a ihneď priložte horiacu špajdľu. Pozorujte. Pokus zopakujte 

a skúste zahasiť plameň sviečky. 

Záver (zapísať odpovede do zošita): 

1.Uveďte, čo ste pozorovali po vložení horiacej špajdle. 



2.Rozhodnite, či plyn vzniknutý chemickou reakciou octu a sódy bikarbóny bol 

kyslík alebo oxid uhličitý.  

3.Zhasli ste plameň sviečky? 

 

V prípade ak nemáte doma špajdľu tento krok vynechajte skúste použiť iba 

sviečku. 

 

Všetky svoje výsledky aj z minulého týždňa odfotografujte a pošlite mi na mail: 

jlomazova@azet.sk  Každú prácu ohodnotím  
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Dejepis 

Správne odpovede z kontrolného testu – 1.b, 2.a, 3.c, 4.d, 5.b, 6.d, 7.c, 8.a, 9.c, 

10.c 

Učebná látka Rakúsko-Uhorské vyrovnanie a Slováci  Učebnica str. 62-65 

Práca s textom v učebnici, za spojovníkom – vypracovať úlohy v 3-4 riadkoch 

Čo predstavovalo a znamenalo R-U vyrovnanie ( čo spoločné a čo samostatné ) –  

Slovensko v monarchií – úloha podľa mapky na str. 63 dole, ktoré národy boli 

susedmi Slovákov –  

Čo znamenalo R-U vyrovnanie pre Slovákov ( tvrdý postoj maďarskej vlády ) –  

 

Technická výchova – celá trieda 

Téma Význam elektrických spotrebičov v domácnosti 

Stručný zápis do zošita – najdôležitejšie elektrospotrebiče, ich funkcia a úloha, 

čo uľahčujú a čo spríjemňujú –   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geografia      

Nitrianský kraj 

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

triedy → meno žiaka (bez hesla)      Nitrianský kraj 

Spravte si skrátené poznámky z Nitrianskeho  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Občianska náuka 

8. C 

 

Týždeň od 30.03 do 03.04.2020 

Moje samoštúdium - projekt 

- na stranu A4 papiera alebo na stranu A4 word dokumentu napíšete ako 

doma trávite čas počas samoštúdia.  

Toto bude obsahovať: 

- ako vyzerá váš denný režim počas učenia sa doma. 

- ako sa vám zmenil život počas posledných týždňov. 

- aké pocity máte po dvoch týždňoch doma teraz s porovnaním pocitov na 

začiatku. 

- čo vám najviac chýba a čo najmenej. 

- ako si vypracovávate úlohy, kto vám pomáha, čo vám pomáha. 

- aké sú výhody a nevýhody domáceho učenia s porovnaním učenia sa 

v škole. 

- čo by ste chceli zmeniť na učení sa doma – z vašej strany, zo strany 

učiteľov. 

- z napísaného textu môžete vytvoriť koláž na výkres s pridaním obrázkov 

alebo fotiek, kresieb. Nechám to na vás. 

- samotný text mi posielajte na email. 

Posielajte na email: tanickavrabel@gmail.com do 03.04.2020, do predmetu 

napíšte: OBN Moje samoštúdium 
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MATEMATIKA 

Práca na doma 3 – 8. ročník 

Ahojte, decká! 

Práca na tento týždeň sa bude týkať konštrukcie lichobežníka. Verím, že ste ma 

poslúchli a základné vlastnosti ste si zopakovali. Nebojte sa, najskôr si spolu cez 

internet veci vysvetlíme a potom to bude na vás, aby ste si konštrukciu 

precvičili. 

Majte sa zatiaľ pekne, teším sa na ďalší pokec s vami.  

 

Zadanie: 

Zostrojte lichobežník ABCD, ak a=7,3cm; | DAB|=68°; d=5,5cm; c=4,2cm. 
Zostroj pravouhlý lichobežník: AD AB,  |AB | = 6cm, |AD | = 4cm, | CD | = 

3cm 

Zostrojte lichobežník ABCD, ak a=4,5cm; | ABC|=112°; v=5,2cm; c=6,9cm 
a vypočítajte obsah tohto lichobežníka. 

Zostrojte lichobežník ABCD, ak a=5cm; | DAB|=105°; v=4,2cm; c=7,6cm 
a vypočítajte obsah tohto lichobežníka. 

Zostrojte lichobežník ABCD, ak a=6,8cm; | ABC|=72°; b=5,3cm; c=3,7cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 













Náboženstvo 

 

Žiaci si pozrú doplnkové materiály. 

 

VYV  pre 8.A,B,C,D 

 

Téma - pointizmus aplikovaný na vážke 

Formát - A4 výkres, môže byť aj kancelársky papier 

Technika -  bodkovanie ceruzka HB,B2 (môže byť tenká čierna fixka) 

Postup - Veľmi jemne si na výkres načrtnúť  vážku podľa predlohy.  Dodržte proporcie vážky 

(rozmery). Ten obrys nesmie byť vidieť. Plochu vážky je potrebné vybodkovať. Je nutné nakresliť 

krídla vážky celé.  

Máte podklad, tak len dobre otvorte oči, pozerajte a kreslite. 

Prácu máte na tri týždne - 30.3. - 17.4. 2020Krásne Veľkonočné sviatky, všetkým. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


