
Slovenský jazyk 

Domáce úlohy 8. C (p. Kováčik) 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

 

Tento týždeň si oddýchnete od ALF-a a budete vypracovávať len pracovné listy do 

zošitov z literatúry a slovenského jazyka. V prípade, že niečo nebudete vedieť, 

kontaktujte ma ako bežne cez Messenger. Nie je nutné, aby ste mi fotili 

vypracované úlohy v zošitoch. Tieto úlohy skontrolujeme až v škole. 

Pracovný list 1: Denníky Georgie Nicolsonovej  

(Ukážku by ste mali mať z učebnice Literárna výchova 8, s. 83 už prečítanú) 

Úlohy pracovného listu rieš do zošita z literatúry. 

Louis Rennison  (angl. spisovateľka, *1951):  Denníky Georgie Nicolsonovej  

 

Keď máte štrnásť, na párty sa treba dôkladne pripraviť. A čo keď máte navyše 

trápenie s vyrážkami, pocikanou sestrou, strateným kocúrom Angusom a 

priateľkou, ktorá sa nazdáva, že učiť sa chodíme iba do školy? Omyl! V škole vás 

nenaučia, ako vyzerať úžasne aj s vytrhaným obočím, ale vykonať všetko, len aby 

ste chodili s tým božským idolom Robbiem, ako sa dať radšej adoptovať, pretože 

rodičia sú trápni a podobne. Verte, hrdinka knižky Georgia vám rada porozpráva, 

ako sa učila umeniu žiť. Stačí si knihu požičať a jedným dychom prečítať.  

Práca s textom 

1. Kto je hrdinkou príbehu? 

2. Aké sú najväčšie problémy hlavnej hrdinky? (minimálne 4) 

3. Charakterizuj  hrdinku (čo prežíva, v akom je citovom rozpoložení, vzťah 

ku kamarátke a k otcovi, pohľad na udalosti,...)    

4. Opíš, ako bola vyrobená maska  – plnená oliva.  

5. Prečo mala Jas na krku a na drieku dosť hlboké ryhy?  

6. Aké problémy mala Georgia s maskou?  

a) doma  

b) zážitok s kocúrom 

c) cesta na párty 

d) na párty  

7. Vymenuj vedľajšie postavy.  



8. Porovnaj problémy a postoje Adriana Molla a Georgie Nicolsonovej. 

Žáner: Druh: 

Forma: Hlavná postava: 

Téma: 

Idea: 

Druh rozprávania: 

Slang: 

Pracovný list 2: Vetné členy 

Úlohy pracovného listu rieš do zošita zo slovenského jazyka. 

1. Babička hovorí so mnou pošepky.  
a) Vo vete urč vetné členy. 
b) Vetu graficky znázorni. 
c) Koľko skladov je vo vete? 

 
2. Malý pretekár bum na zem. Zvukomalebné citoslovce nahrádza 
___________________. 
 
3. Pomenuj podčiarknuté vetné členy: 

Zdravý chorého nepoľutuje.  
Rybári dlho vysedávajú na brehu rieky.  
Jožo bol sirota z mesta.  
Nikdy nechytaj cudzie psy.  

 
4. Vypíš z vety prísudok. Pravopis je vzácne dedičstvo, ktoré sme zdedili po 
predkoch.  
 
5. Graficky znázorni vetu: Pod košatou borovicou sa vyhrieva rys. 
 
6. Z viet vypíš sklady: prisudzovací sklad, určovací sklad, priraďovací sklad. 

Statočnosť a česť v nijakom obchode nekúpiš.    
O chvíľu koncertoval celý les.    
Priateľstvo je cenná a nenahraditeľná hodnota.    
 

7. Vytvor vetu, ktorá bude zodpovedať danej schéme: zhodný prívlastok, 
vyjadrený podmet, slovesný prísudok, priamy predmet, príslovkové určenie.  
 
8. Nezhodný prívlastok sa nachádza vo vete (podčiarkni ho): 

a) Turisti z Anglicka sa začali oboznamovať s našou históriou. 
b) Na prijímacie skúšky sa pripravuj svedomito. 



c) Na Vianoce som dostala knihy, oblečenie a voňavku. 
d) Nespratníkov bolo v triede naozaj veľa. 

 
9. V ktorej možnosti sa nachádza veta jednočlenná slovesná: 

a) Dobrý deň! 
b) Fuj!   
c) Je pokosené. 
d) Tráva je pokosená. 
 

10. V ktorej možnosti je nepriamy predmet? 
a) Spoza kríka videl obrysy hôr.     
b) Neverí nepriateľovi. 
c) Chce vyliečiť pacienta.   
d) Otec vyhrešil syna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika 

Domáce úlohy 8. C (p. Vopy) 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

Ahojte, moji ôsmaci, 

opäť mám pre vás prácu na ďalší týždeň. Precvičíte si objem hranola aj na 

slovných úlohách. 

Trochu ma mrzí, že minulý týždeň mnohí z vás nesplnili zadanie a riešené úlohy 

mi neodoslali. Takže pokus číslo 2 – to znamená, že tento týždeň na maily alebo 

cez Messenger očakávam opäť odfotené riešenia nasledujúcich úloh. Veľmi sa 

teším a chválim tých, ktorí minulý týždeň úlohy odoslali. Tí, ktorí to neurobili 

tak budú mať dvojitú úlohu, čiže pošlú riešenia za minulý a aj tento týždeň. Už 

sa na to teším. 

Želám vám príjemný týždeň, počas ktorého si nielen oddýchnete, ale 

nezabudnete aj pracovať a precvičovať svoje vedomosti. 

Kedy sa stretneme na messengeri vám oznámim priebežne, pretože tento 

týždeň budem v škole riešiť deviatacke prihlášky.  

Majte sa pekne 

 

1. Trojboký hranol, ktorého podstava je rovnostranný trojuholník, má 

objem 240 dm3. 

a)  Aký je obsah podstavy, ak jeho výška je  2dm ? 

b) Aká je jeho výška, ak obsah podstavy je 40 dm2 ? 

(pomôcka, stačí s uvedomiť, aký je všeobecný vzorec pre objem 

hranolov)  

2. V nádrži je 1320 litrov vody. Nádrž má tvar hranola, jeho podstavou je 

kosoštvorec  so stranou  a = 1,5 m a výškou  va = 0,6 m. Do akej výšky 

siaha voda v nádrži ? 

3. Vypočítaj objem hranola  

a) pravidelného štvorbokého s hranou podstavy a = 6 cm, a výškou v h = 

10cm. 

b) štvorbokého hranola  s podstavou tvaru lichobežníka, kde  základne 

majú dĺžku 7,5 a 13 cm, výška v lichobežníku je 4,9 cm a výška  

hranola v h = 1 dm. 



4.  Z 50 m( to je výška hranola)  hlbokej šachty, ktorej  prierezom ( to je 

podstava) je rovnoramenný lichobežník so základňami 8 a 6m 

a príslušnou výškou  5m, treba odviezť zeminu. Koľko jázd urobí nákladné 

auto, ak naraz vie odviezť 5m3 zeminy? 

5. Prierez kovovej tyče je kosoštvorec so stranou a = 5 cm a výškou va = 3 

cm. Tyč je vyrobená z materiálu, ktorého 1 cm3 váži 8,5 g. Koľko váži tyč, 

ak je dlhá 8 m ? 

 

Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

 

Lekcia 5 Our Environment 

5 B Smart Alec’s Plan 

- učebnica s. 58/1 – prečítate si a vypočujete si príbeh a vypracujete 

cvičenie 2. (robili sme na hodine) 

- s. 59/4 – prepíšte vety do trpného rodu. (robili sme na hodine) 

- S. 59/5a, b – vypočujte si nahrávku o problémoch životného prostredia 

a vypracujte cvičenia. 

- pracovný zošit s. 46, 47 

- počúvacie cvičenia: 

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

uage=sk 

- poprosím vás vypracovať si cvičenia z gramatiky a slovnej zásoby na: 

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

=sk 

Online hodina – 4.5. o 12:30 cez ZOOM (napíšem vám na messenger) 

 

 

 

 

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


Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina p. Kubrická) 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

 

1.hodina Workbook 

-5B str.47/ cv.5- Environmental issues - trpný rod v rôznych časoch (doplniť 

podľa gramatiky TO BE+ 3.stĺpec, alebo –ed) 

2.hodina Workbook 

-5B str.46/ cv.2,3 – trpný rod v rôznych časoch (doplniť podľa gramatiky TO BE+ 

3.stĺpecú –ed) 

-nezabudnite, že v nedeľu bude Deň matiek a tú svoju niečím prekvapte, 

potešte 

-do zošita mi napíšte a pošlite o vašej mamine, aká je, čo má rada, prečo ju tak 

ľúbite, ako s ňou trávite čas ..... 

-úlohy mi stále posielajte na mail tak ako doteraz, hlavne tí, ktorí ešte nič 

neposlali, rada by som vás na základe niečoho hodnotila. 

Veľmi sa teším ako väčšina z vás pracuje a posiela úlohy. 

PRAJEM KRÁSNY SLNEČNÝ TÝŽDEŇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nemecký jazyk  

Domáce úlohy 8. C (p. Gočová) 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

 

Napíš si do zošita : 

sehen – vidieť, pozerať /pozor na zmenu v 2 a 3 osobe jednotného čísla/ 

ich sehe                wir sehen 

du siehst               ihr seht 

er, sie es sieht      Sie, sie sehen 

Pracovný zošit str.76 cv.6 

Používanie von, bis /od ,do/Pozri v knihe  na str.101 Gramatik . Zapíš si do 

zošita! 

 Von wann bis wann? Od kedy do kedy? 

Von 15:00 bis 18:00 Uhr. Od 15:00 do 18:00 hodiny. 

Siehst du von 12:00 bis 20:00 Uhr fern? Pozeráš televíziu od 12:00 do 20:00 

hodiny? 

Pozri si a zopakuj si odlučiteľné predpony z minulého týždňa. 

Pracovný zošit str.77 cv.10 , str.78 cv.11  

Odpovedz na otázky do zošita: Siehst du gern fern? 

                                                       Wie findest du Kömedie? 

                                                       Was siehst du gern? 

                                                        Was gibt es heute im Fernsehen? 

                                                        Wie viele Stunden siehst du fern? 

 

 

 

 



Ruský jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

 

AHOJTE. Na online hodine sme sa dohodli, že mi ešte poposielate vypracované 

zvyšné úlohy. Keď mi posielate email do predmetu vždy napíšte čo mi posielate. 

Tí, čo mi poslali úlohy na messenger, tak nech mi ich pošlú na email. Ešte stále 

nemám od niektorých projekty. Tie mi pošlite na email tiež. Ostatným veľmi 

pekne ďakujem za naozaj nádherné projekty. 

Uzavreli sme 17. a 18. lekciu. Na Alfovi máte krátky testík na opakovanie počasia. 

Poslala som vám nahrávky k obidvom lekciám a preto vás žiadam o vypočutie si 

textov. Počas počúvania, zároveň aj čítajte. Môžete si vety, alebo slová nahlas 

opakovať po vypočutí nahrávky a to aj niekoľkokrát. Na edupage som zavesila 

kľúč k cvičeniam z 18. lekcie. Síce sme cvičenia robili na online hodine, ale tí čo 

neboli, tak vás poprosím si ich skontrolovať. 

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Test: Počasie 

Na online hodine sa dohodneme cez messenger. 

tanickavrabel@gmail.com 

 

Informatika  

Domáce úlohy 8. C (p. Kováčik) 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

 

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Videosúbory 

 



Občianska náuka 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

 

- učebnica s. 61,62 – Práva menšín – prečítať a základné poznámky napísať 

do zošita (stručne).  

- s. 63/4 – Vyberte si jednu z menšín z uvedených možností. Predstavte si 

(vcíťte sa do situácie), že ste: žena, Róm, homosexuál.... 

- písomne odpovedzte na otázky v úlohe 4. 

Vypracované poslať na email! 

 

Biológia  

Domáce úlohy 8. C (p. Gočová) 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

Ekologické katastrofy 

- Sú to katastrofy, pri ktorých dochádza k narušeniu rovnováhy medzi 

zložkami životného prostredia 

-  Môže vzniknúť jednorázovým extrémnym zásahom ( ropné havárie) alebo 

dlhodobým zásahom ( únik škodlivín z fabrík do pôdy, vody..) 

 

 

Choroba Minamata 

- Je neurologické ochorenie spôsobené otravou ortuťou. 

- Prvýkrát sa objavila v Japonsku v roku 1956. 

- Prejavuje sa: triaškou končatín a kŕčmi, stratou periférneho videnia, 

poškodeniami sluchu, vadou reči, ochrnutím a väčšinou končí smrťou. 

Článok: https://cs.wikipedia.org/wiki/Choroba_Minamata 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Tg8SZsqmOkk 

Úloha:  Prosím prečítajte si uvedený článok. Do zošita napíšte  správu 

o zaujímavostiach, ktoré vás prekvapili, aké pocity článok vo vás vyvolal.  

Vypracovanie zadania prosím zaslať na mail. 

Prajem pekný týždeň! 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Choroba_Minamata
https://www.youtube.com/watch?v=Tg8SZsqmOkk


Fyzika  

Domáce úlohy 8. C (p. Pavlovičová) 

Týždeň od 27.04. do 30.04.2020 

 

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

              (Prezentácia obsahuje Informácie ale aj obrázky , ktoré si môžete 

prepísať a prekresliť  

             / prerysovať  do zošita.) 

2.   Učivo z optiky si môžete precvičiť  prostredníctvom  testu pod  názvom  

„Odraz svetla ,  

  Lom  svetla  „ , ktorý je uverejnený tiež na  portáli  ALF. 

3.   Učivo o lome svetla si môžete doplniť  aj prostredníctvom pokusov 

  na   stránkach : 

                 https://www.youtube.com/watch?v=w8K5RqqmiSY 

                https://www.youtube.com/watch?v=TdCIRkTXqL8 

                https://www.youtube.com/watch?v=ZlRhgXoZDks 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w8K5RqqmiSY
https://www.youtube.com/watch?v=TdCIRkTXqL8
https://www.youtube.com/watch?v=ZlRhgXoZDks


Geografia  

Domáce úlohy 8. C (p. Maková) 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

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

triedy → meno žiaka (bez hesla)  -    Trenčiansky kraj 

Spravte si skrátené poznámky z Banskobystrického  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, Trenčianský a Žilinský kraj prosím, pošlite mi to. Ďakujem. 

      

Pracovný list – Banskobystrický kraj 

1.S ktorým štátom susedí BB kraj na juhu? 

 

2.Napíšte 3 sopečné pohoria s ich vrchmi a nadmorskými výškami, ktoré sa 

rozprestierajú v BB kraji. 

 

3.Na aké kotliny sa delí Juhoslovenská kotlina? 

 

4.Doplňte  rieku, ktorá tečie cez uvedené mestá. 

A. Zvolen 

B. Tornaľa 

C. Poltár 

D. Brezno 

E. Rimavská Sobota 

F. Sliač 

 

5. Doplňte  kúpele, ktoré ležia: 

A. vo Zvolenskej kotline 



B. v Štiavnických vrchoch 

C. v Juhoslovenskej kotline 

D. Horehronskom podolí 

 

6. Napíšte  po jednom príklade: 

A. zámok 

B. folklórny festival 

C. horské sedlo 

D. lyžiarske stredisko 

E. poľovnícke múzeum 

F. národný park 

G. jaskyňa 

 

     7. Vytvorte  dvojice.              Banská Štiavnica  drevo 

                                                       Kremnica              lieky 

                                                       Žiar nad Hronom  striebro 

                                                      Slovenská Ľupča  zlato 

                                                      Zvolen              hliník 

8.Tajnička tvorená údajmi o Banskej Bystrici, ale riešenie nemá nič 

spoločné s týmto mestom. 

 

1. Pod ktorým vrchom leží Banská Bystrica? 

2. Na ktorom mieste sa nachádza BB v zozname najľudnatejších miest   

    na Slovensku? 

3. Ktoré letisko sa nachádza v jej blízkosti? 

4. Po kom je pomenovaná univerzita, ktorá sídli v tomto meste? 

5. Ako sa vola, alebo kde leží najznámejší atletický štadión v Banskej   

     Bystrici? 

6. Ako sa nazýva rieka, ktorá preteká mestom? 

 



 

               

               

               

               

               

               

 

 

Chémia  

Domáce úlohy 8. C (p. Kacinová) 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

 

Úloha 1: PL - Hydroxidy   

A)vytvor vzorce hydroxidov 

(pri niektorých prvkoch si pomôž tabuľkou) 

Hydroxid železitý   

Hydroxid  kremitý    

Hydroxid cínový    

Hydroxid zlatistý 

Hydroxid horečnatý 

Hydroxid fosforitý 

Hydroxid strieborný 

Hydroxid mangánový 

Hydroxid berýlnatý 

Hydroxid vanadičný 

Hydroxid ciničitý 

Hydroxid zlatný 

Hydroxid cézny 



B) Zo vzorca  vytvor názov hydroxidov 

KOH  

Cr (OH)6    

Pb(OH)2  

Fe(OH)3  

AuOH 

Ag(OH)7 

As(OH)5   

V(OH)3 

Mn(OH)7 

LiOH 

Ni(OH)2 

 

Úloha 2: Poslať mi vypracovaný pracovný list, prezentáciu o prvku do 7.5 na 

mail: jkacinova@azet.sk 

ONLINE HODINY 

4.5.   8.C  13:00           

5.5.  8.D 13:00    8.A 14:00 

6.5.  8.B 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jkacinova@azet.sk


Dejepis  

Domáce úlohy 8. C (p. Sitkey) 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

 
Roky v storočiach – trochu zábavné samotestovacie úlohy 

1. Ktorým rokom začalo posledné desaťročie 19. storočia? 

a) 1890 

b) 1891 

c) 1990 

d) 1991 

2. Ktorým rokom začalo prvé desaťročie 17. storočia? 

a) 1700 

b) 1701 

c) 1600 

d) 1601 

3. Ktorý rok s dvoma číslami 9 je z 19. storočia? 

a) 1919 

b) 1991 

c) 1799 

d) 1899 

4. Ktorý rok bol posledným v 1. tisícročí? 

a) 999 

b) 1000 

c) 1001 

d) 1100 

5. Ktorý rok je z 11. storočia? 

a) 1111 



b) 111 

c) 1011 

d) 1211 

6. Ktorý rok označuje začiatok druhej polovice 15. storočia? 

a) 1450 

b) 1550 

c) 1451 

d) 1551 

 

 

7. Ktorý rok ukončuje sedem desiatok 19. storočia? 

a) 1871 

b) 1971 

c) 1970 

d) 1870 

8. Ktorý rok začal poslednú štvrtinu 3. storočia? 

a) 275 

b) 276 

c) 375 

d) 376 

9. Ktorý rok začal druhú polovicu druhého desaťročia 20. storočia?  

a) 1915 

b) 1916 

c) 2015 

d) 2016 

10. Ktoré označenie roku 435 je správne? 

a) začiatok druhej polovice tretieho desaťročia 4. storočia 



b) koniec prvej polovice tretieho desaťročia 4. storočia 

c) začiatok druhej polovice štvrtého desaťročia 4. storočia 

d) koniec prvej polovice štvrtého desaťročia 4. storočia 

e) koniec prvej polovice štvrtého desaťročia 5. storočia 

f) začiatok druhej polovice štvrtého desaťročia 5. storočia 

 

Téma: Vysťahovalectvo v minulosti a súčasnosti, za pomlčkou rozpísať do zošita 

Vysťahovalectvo Slovákov v Rakúsko-Uhorsku 

Príčiny vysťahovalectva, výhody a nevýhody –  

Aktivity Slovákov v USA /organizovanie/, spojenie so Slovenskom a ČSR –  

Vysťahovalectvo v súčasnosti 

Príčiny vysťahovalectva v súčasnosti /pobytu v zahraničí, iných štátoch/, motívy 

života v iných štátoch –  

Výhody pobytu v zahraničí –  

Nevýhody aj vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete –  

 

 

Technika  

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

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

 

Úloha: zápis do zošita Ktoré sú elektroinštalačné materiály v domácnosti, ktoré 

poznáš v súvislosti s využívaním elektrického prúdu a elektrospotrebičov 

v domácnosti. 

 

 

 



Výtvarná výchova 

Domáce úlohy 8. C (p. Kopencová) 

Týždeň od 4.5. do 7.5.2020 

 

Milí ôsmaci, počas nasledujúcich dvoch týždňov budete tvoriť vrstevnice. 

Podobne, ako sú vrstevnice zobrazované na zemepisných mapách, len 

v priestore. 

Pomôcky: farebné výkresy(ak nemáte, nafarbite si biely výkres podľa vašej 

potreby),nožnice, lepidlo a kartón rozmerov približne 10x10cm. 

V prvom rade si navrhnite tvar vašej vrstevnice, zbytočne nekomplikujte tvar. 

Môže to byť tvar kvietka, slzičky, kvapky, lista, oválu.....Tvar si nakreslite na 

farebný výkres a vystrihnite. Každá ďalšia vrstva bude mať ten istý tvar, ale 

rozmerovo bude o niečo menší (približne o 4-6mm). Je potrebné zladiť farby 

vrstiev. Medzi jednotlivé vrstvy vlepte malý kúsok tenkého kartóna, aby sme 

dosiahli lepšiu priestorovosť. 

Pridala som vám ukážku, ako môžete vytvoriť svoju vrstevnicu. 
Príjemné tvorenie. 
 
Všetky vaše práce, aj tie, ktoré ste doteraz robili mi pošlite na môj mail – 

dana.kopencova@centrum.sk. Ďakujem. 

Práca na dva týždne 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dana.kopencova@centrum.sk


Etická výchova 

Domáce úlohy 8. C (p. Rybanská) 

 

Na mesiac máj 

 

Druhú májovú nedeľu  oslavujeme  vždy  : DEŇ MATIEK. 

Preto Vás chcem vyzvať ,aby Ste  vytvorili pre mamičku  nejaký pekný darček : 

napr. srdiečko z farebného papiera alebo napísali peknú básničku, nejaké pekné 

POĎAKOVANIE mamičke, za všetko čo pre Vás robí. 

Iní môžu napísať malú ÚVAHU(zamyslenie), čo pre nich znamená MAMA . 

(5- 10 viet) 

ĎAKUJEM !                                                                              A.R. 

 

 

 

 

 

 


