
Anglický jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 6.4 do 17.04.2020 

 

OPAKOVANIE Lekcie 4 - online 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/?cc=sk&selLanguage=sk 

Tento týždeň mi nemusíte nič posielať. 

Online hodina (kto môže) – 6.4. o 12:30 cez ZOOM a 15.4. o 12:30 cez ZOOM 

Ostatné po dohode. 
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8BC  ANJ Mg. Monika Kubrická  6.4.-17.4.2020 

1.hodina Workbook 

keďže bude Veľká noc, pripravila som pre vás pracovné listy, z ktorých si preopakujete vedomosti 

o zvykoch z predchádzajúceho ročníka  

- vypracované cvičenie k textu aj kvíz odfoťte a pošlite na môj mail kubrickam@gmail.com 

Doplň text so slovami: Day, holiday, rabbits, Parade, children, Jesus, spring, flowers, life, breakfast, 

chocolate, Friday 

EASTER 

Easter is always on Sunday, because people thought 1) J___________ woke up from the dead on the 

first day of the week. Easter is the first Sunday coming after the first full moon in spring. But it can 

come as early as March 22 or as late as April 25. It is a 2)h_____________ of spring sun, awakening of 

new 3)l_____________ and death of winter. The symbols of Easter are eggs, 4)r____________ and 

chickens, spring 5)f___________ and new clothes. On Easter Sunday people give colored eggs to 

6)ch____________ and friends. Eggs come to the breakfast tables on Easter 7)D_____________ or are 

hidden about the house and garden for the children to find. Children keep one of the most beautifully 

colored eggs for a year or two. Now children usually get 8)ch_____________ eggs. People have a good 

time with egg-rolling. They roll colored, hard-boiled eggs down a hillock until the eggs break. People 

think - eating hot cross buns at 9)b____________ on Good 10)F_____________ morning is a magic 

thing. London meets spring with Easter 11)P_____________ each year. The ship made of very many 

12)s___________ flowers, bears the Easter Princess. 

Answer the questions. 

1. When do people celebrate Easter? 
2. What are the Easter symbols? 
3. Where can children find eggs? 
4. How long do children keep one of the most beautiful eggs? 
5. What is eggs-rolling? 
6. Why do people eat hot cross buns on Good Friday morning? 
7. What is Easter Parade? 

 

2.hodina 

 

 

 

 When is Easter   
celebrated ? 

 

a) Always on the same date. 

b) Between March 22 and April 
25. 

c) Always in April. 

Easter is named after 
Eastre who is… 

 

a) the Easter bunny. 
b) the Easter egg. 
c) the Anglo-Saxon goddess of 

spring. 

Easter is always 
celebrated on a… 

 

a) Friday. 

b) Saturday.  

c) Sunday. 

How much do you know about… 
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Good Friday is 
commemorated by 
Christians as the 
day… 

a) that Jesus was born. 

b) that Jesus died.  

c) that Jesus was resurrected. 

 

Easter day is 
commemorated as the 
day… 

a) that Jesus was born. 

b) that Jesus died.  

c) that Jesus was resurrected. 

Which animal is 
considered a symbol 
of Easter? 

a) The chick. 

b) The rabbit. 

c) The duck.  

Hares and rabbit are 
a symbol of… 

 

a) colored eggs. 

b) fertility.  

c) hope. 

 

Eggs are a symbol of 
Easter because… 

 

a) they taste nice.  

b) Jesus liked them. 

c) they are a symbol of rebirth. 

What is Lent? 

 

 

a) It’s a celebration. 

b) It’s an Easter bunny. 

c) It’s a time of abstinence. 

 

 

What is Shrove 
Tuesday?  

 

a) It’s the last day before Lent. 

b) It’s a pagan celebration. 

c) It’s the last day of Lent.  

 

What is usually done to 
eggs at Easter? 

 

a) They are eaten. 

b) They are decorated. 

c) They are broken. 

How many days 
does Lent last for? 

 

a) 15. 

b) 30. 

c) 40.  

What kind of hunt is 
usually done at 
Easter? 

 

a) Rabbit hunt. 

b) Chick hunt.  

c) Egg hunt. 

 

The Easter bunny 
carries the eggs in a… 

 

a) basket. 

b) box. 

c) bag.  

What is usually 
eaten on Shrove 
Tuesday? 

a) Eggs. 

b) Chicken.  

c) Pancakes. 

 

3.hodina Workbook 

-str.42 – Progress check – cv.1,2,3 

4.hodina Student´s  Book + Workbook 

-kontrola správnych odpovedí z minulého týždňa a aj z Progress check 

-sebahodnotenie – čo mi robilo problémy, kde som mal chyby, čomu som nerozumel, ako sa mi pracuje 

doma (napísať vo Worde a poslať mi mailom, alebo napísať priamo do mailu) 

 

   

   



NEMECKÝ JAZYK 

Samoštúdium 6.A, 8.C,D od 6.4. do 17.4.2020 

Ahojte ! 

Dúfam, že  zvládate úlohy ,ktoré Vám zadávam. My sa k určitým témam 

,slovíčkam , gramatike a  výslovnosti vrátime. Ak si robíte online cvičenia na 

klett , tak sa sami môžete otestovať , ohodnotiť , ako zvládate dané učivo , 

slovnú zásobu.  

Vašou úlohou je sa naučiť slovnú zásobu z pracovného zošita  L-3 od str.91 po 

93 . 

Prajem Vám všetkým príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov ! 

 

Ruský jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 06.04. do 17.04.2020 

- lekcia 18. učebnica s. 77/1 – čítajte a doplňte slová – písomne. 

- S. 77/2 – odpovedzte na otázky – písomne. 

 

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

 

Občianska náuka 

Týždeň od 06.04. do 17.04.2020 

- opakovanie Ľudské práva, dokumenty o ľudských právach... 

- doplňte a dokončite si poznámky. 

- tento týždeň mi nemusíte nič posielať nakoľko máte toho dosť. 

- vyhodnotím projekty, úlohy a slohy. Pošlem každému na email. 
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Kováčik (SJL) 

Slovenský jazyk a literatúra (od 6. apríla do 17. apríla 2020) 

8. ročník (8. A, 8. C) 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Testy na portáli ALF 

Test 1: Umelecké jazykové prostriedky 

Test 2: Lexikológia 

 

Literárna výchova – prečítať ďalšiu ukážku  + VoK, VnK +  obsah v osnove (min. 7 bodov) 

1. Anna zo zeleného domu 

 

INFORMATIKA 

8. ročník (8. C) 

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

→ meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Opakovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práca na doma 4 – 8. ročník  

MATEMATIKA 

Ahojte, decká, 

dúfam, že sa máte dobre a že ste zdraví. 

Tento raz vás čaká práca na tieto 2 týždne. Keďže bude aj Veľká noc, čiže obdobie, kedy by 

ste mali normálne prázdniny, tak máte len zopár úloh, ktoré určite zvládnete raz-dva. 

Ako zvyčajne, akýkoľvek budete mať problém, nájdete ma v skupine a rada vám pomôžem. 

Majte sa pekne, dávajte na seba pozor a nehnevajte rodičov! 

 

Úlohy 

1. Obvod štvorca je 52 cm. Vypočítaj jeho obsah ! 

 

2. Obsah obdĺžnika je 10,4 m2. Jeho dlhšia strana meria 4 m.  

    Vypočítaj obvod obdĺžnika ! 

3. Poznáš strany a výšku na jednu stranu kosodĺžnika.  

    Vypočítaj jeho obvod a obsah !  

    a) a = 10 m, b = 8,5 m, va = 6,8 m, 

    b) a = 18 cm, b = 21 cm, vb = 15 cm, 

    c) a = 0,4 m, b = 30 cm, va = 240 mm. 

4. V lichobežníku ABCD sú strany  

       |AB| = a, |CD| = c  rovnobežné  

       základne, strany |BC| = b, |AD| = d  

       sú rôznobežné ramená. Vypočítaj  

       obvod a obsah lichobežníka, ak 

       a) a = 9 m, b = d = 5 m, c = 3 m, v = 4 m, 

       b) a = 25 cm, b = 15 cm, c = 11 cm, d = 13 cm, v = 12 cm, 

       c) a = 4 m, b = 2,5 m, c = 1,2 m, d = 1,7 m, v = 1,5 m. 

 

5. Vypočítaj obvod a obsah pravouhlého lichobežníka ABCD,  

      v ktorom sú strany |AB| = a, |CD| = c  rovnobežné základne,  

       strany |BC| = b, |AD| = d sú ramená. 

       a) a = 32 cm, b = 36 cm, c = 17 cm, d = 39 cm, 

       b) a = 10 m, b = 8,5 m, c = 6 m, d = 7,5 m. 

       Pomôcka: kratšie rameno je kolmé na základne a zároveň je výškou lichobežníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyučovací predmet : Fyzika                                            Vyučujúca : Mgr. Zlata Pavlovičová 

Triedy:  8.B, 8.C,8.D                                                            Úlohy na obdobie : 6.4. -17.4. 2020 

 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo pod názvom  „Základy farebného videnia “ 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. ) 

2. Podľa návodu v učebnici Fyzika pre 8.ročník základnej školy  str.25 /úloha č. 1 si  

vyrobte   „farebného  vĺčika“ a pokúste sa odpovedať na otázku na konci úlohy. 

P.S. Pekné veľkonočné sviatky !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHÉMIA 6.4.-17.4. 

ÚLOHA 1 Poznámky do zošita 

Hydroxidy 

 Hydroxidy sú trojprvkové zlúčeniny  vodíka, kyslíka a hydroxidového (kovového) 

prvku   

 Obsahujú hydroxidovú skupinu OH 

Hydroxid sodný NaOH, Hydroxid draselný KOH 

Vlastnosti: 

• patria medzi najsilnejšie zásady  

• sú hygroskopické, biele pevné látky  

• leptajú pokožku 

• predávajú sa ako šupinky alebo granulky  

  Použitie: 

• pri výrobe celulózy a papiera, mydiel, textilu, pri čistení odpadov 

Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 

- používa sa v stavebníctve- jeho zmiešaním s pieskom a vodou  sa získava vápenná 

malta 

- - v poľnohospodárstve – vápenie kyslých pôd 

- v potravinárstve- na výrobu cukru, a sódy 

PRVÁ POMOC 

Postihnuté miesto treba najprv poriadne opláchnuť studenou vodu. Po opláchnutí treba na 

poleptanú pokožku naniesť zriedenú kyselinu octovú alebo kyselinu citrónovú 

 

ÚLOHA 2 Dokončiť všetky úlohy, ktoré ste ešte nestihli a zopakovať učivo 

Na precvičenie môžete si dobrovoľne vypracovať PL v Doplnkovom štúdiu CHÉMIA - 

OXIDY 

          

ONLINE HODINA – STREDA 8.4.2020 (hodina je dobrovoľná) 

8.A – 12:00                               8.C – 11:00 

8.B – 14:00                                8.D-  15:00 

 

 



Biológia 8.C  od 6.do 17.apríla 2020 

Ahojte! 

Chcela by som , vás všetkých pozdraviť  a povedať Vám, že mi už chýbajú hodiny s Vami. Ja 

dúfam , že je to obojstranné! 

Momentálne preberáme v biológii veľmi zaujímavé témy, tak som si pripravila pre Vás : 

-čo je globálne vzdelávanie /skratka GV / 

https://globalnevzdelavanie.sk/nas-elektronicky-odpad-konci-aj-v-ghane/ 

Na tomto  odkaze nájdete ,čo znamená GV . Taktiež aj hlavnú tému vyučovacej hodiny : 

Náš elektronický odpad končí aj  v Ghane.  

Pozrite si aj fotogalériu - https://www.flowee.cz/planeta/3677-fotogalerie-zivot-na-obri-skladce-
elektroodpadu-v-ghane 

Taktiež si môžete pozrieť video  názov  je Agbobloshie , ale v angličtine. Určite budete 
niečomu rozumieť ! 

Do zošita si zapíšte ,ktoré informácie Vás najviac zaujali. Určite sa k tejto téme vrátime . 

Prajem Vám , pekné prežitie Veľkonočných sviatkov! 

 

 

Dejepis 

Téma Aktivity Slovákov na svoju obranu  Učebnica str. 66-68 

Práca s učebnicou a textom, sústrediť sa na redukciu – silne vytlačené pojmy a zápis do zošita 

Slovensko-česká spolupráca (TGM, hlasisti, československý národ) –  

Slovenská národná strana –  

Slovenská ľudová strana –  

Vytvorenie spolkov v Martine, Trnave, Liptovskom Sv. Mikuláši (ktoré spolky) –  

Černovská tragédia 

Príčiny a dôsledky tejto  tragédie –  

 Technická výchova 

Téma Bezpečnostné pravidlá pri práci s elektrickým prúdom 

Učebnica Techniky str. 84-85 – stručný zápis do zošita 
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Doplň pomocou internetu, atlasu 

pošli na mail: eva.makova@gmail.com 

 

Topoľčiansky okres 

leží v ............................. kraji. Na mapke sú znázornené okresy, s 

ktorými susedí topoľčiansky okres. Napíš do akého kraja patria 

tieto okresy.................................................................................. 

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

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

Najvyššie pohorie je .........................   s najvyšším vrchom........................ Druhé najvyššie 

pohorie je ................s najvyšším vrchom Veľký Tribeč /s nadmorskou výškou............./.  

Pohorie Tribeč zaraďujeme medzi sopečné/ jadrové pohoria. 

Najväčšou riekou okresu je rieka ..................... s prítokmi/4/..................., .................., 

...................., ......................., 

Vodné nádrže ......................., ......................., ........................., 

Hrady ......................, ......................., 

Prírodné rezervácie: ....................................., ........................................, 

V okolí Topoľčian sa pestuje................., ......................., ......................,  ................................. 

Topoľčany ležia na ........................brehu rieky........................  Prvá písomná zmienka o osade 

Topoltschan pochádza z roku 1173. Názov Topoltchan znamená .............................................. 

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

Topoľčany majú ....................obyvateľov. Najväčšie závody sú/5/............................................ 

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

Najznámejšia prezývka Topoľčancov  .........................., vysvetli prečo...................................... 

................................... 
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Hudobná výchova 

Interview s mojou obľúbenou speváčkou/spevákom/skupinou. Predstavte si, že 

ste novinári veľmi obľúbeného časopisu pre mladých a vašou úlohou je vytvoriť 

rozhovor s obľúbenou celebritou – spevákom/speváčkou/skupinou. 

Vytvorte 10 otázok, čo by ste sa chceli opýtať, čo by podľa vás čitateľov zaujalo. 

Všetko čo vytvoríte prosím zaslať: janka.chvojkova@azet.sk 

Držte sa a hlavne veľa zdravia Vám i Vašim rodinám 

S pozdravom Vaša p. učiteľka Janka Chvojková 

 

Náboženstvo a telesná výchova 

Žiaci nájdu materiály na hodinu Tsv,  Nbv 
v doplnkovom štúdiu na stránke školy. 
Krížová cesta, Slávenie veľkonočného trojdnia v kruhu rodiny. 
Prajem Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov v kruhu rodiny. L.B 
 

Etická výchova 

Etická výchova -  8.A, 8.B, 8.C, 8.D                       

Vyučujúca : Mgr. A. Rybanská 

Napísať pár viet o tom , ako v tomto neľahkom období (karanténe) 

pomáhate svojim rodičom ( v domácnosti , s nákupmi, starostlivosť 

o súrodencov, o zvieratá,  a pod.) 

Ako prežívate tento čas, či ste len doma (pri počítači  alebo chodíte do 

prírody, na prechádzku , či aj športujete, či čítate knižky ..atď ). 

Stačí mi 10 - 15 viet napísať  (malé zamyslenie- malá úvaha o sebe, čo robíte 

v tomto čase). Stačí to napísať na výkres A 4. 

Toto máte prácu na mesiac apríl. 

Ďakujem!   

Potom, keď sa vrátime do školy, si to prečítame na hodine Etickej výchovy. 
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NEMECKÝ JAZYK 

Samoštúdium 6.A, 8.C,D od 6.4. do 17.4.2020 

Ahojte ! 

Dúfam, že  zvládate úlohy ,ktoré Vám zadávam. My sa k určitým témam 

,slovíčkam , gramatike a  výslovnosti vrátime. Ak si robíte online cvičenia na 

klett , tak sa sami môžete otestovať , ohodnotiť , ako zvládate dané učivo , 

slovnú zásobu.  

Vašou úlohou je sa naučiť slovnú zásobu z pracovného zošita  L-3 od str.91 po 

93 . 

Prajem Vám všetkým príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov ! 

 

Ruský jazyk 

Domáce úlohy 8. BC (skupina T. Vrábelová) 

 

Týždeň od 06.04. do 17.04.2020 

- lekcia 18. učebnica s. 77/1 – čítajte a doplňte slová – písomne. 

- S. 77/2 – odpovedzte na otázky – písomne. 

 

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

 

Občianska náuka 

Týždeň od 06.04. do 17.04.2020 

- opakovanie Ľudské práva, dokumenty o ľudských právach... 

- doplňte a dokončite si poznámky. 

- tento týždeň mi nemusíte nič posielať nakoľko máte toho dosť. 

- vyhodnotím projekty, úlohy a slohy. Pošlem každému na email. 
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