
Zadania domácich úloh 

8.C 

Týždeň od 8.6. do 12.6.2020 

 

Podľa odporúčaného rozvrhu je možné realizovať zadania z hlavných 

predmetov. 
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Slovenský jazyk 

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: Literárne pojmy 

Test 2: Opakovanie učiva 8. ročníka – 1. časť  

Test 3: Opakovanie učiva 8. ročníka – 2. časť 

 

Pracovný list (Poslať na messenger alebo na mail) 
Doplň chýbajúce i/í; y/ý do nasledujúceho textu a rieš úlohy 
 
Priesm_k medzi Nízkymi Tatram_ a Veľkou Fatrou zdobia Donoval_ viac ako 
tristo rokov. Táto malá dedinka je na Slovensku un_kátom, lebo nezamestnanosť 
sa tu rovná nule. Hotel_ a penzión_ dokážu denne pripraviť dvetisíc večer_. 
Donovalčania  počítajú s výstavbou športového areálu a podzemných garáž_. 
Osemdesiatročná pani Anna, bývalá učiteľka, je výbornou znalk_ňou miestn_ch 
pomerov. V myšlienkach sa občas vracia do čias, keď Horehronie s Liptovom 
nespájala asfaltka. Ľudia sa vtedy riadili úslovím, že na Donovaloch sa aj žobrák 
obráti. Na konci osemdesiat_ch rokov minulého storočia žilo na Donovaloch 
takmer osemsto ľudí. Dnes ich tu žije oveľa menej. Deti sa zo štúdií nevracali 
domov a poväčšine zakotv_li v mestách. Neobývané drevenice sa menia na 
chaty, a preto je tu čulý turist_cký ruch. 
 
Úloha 1) Podčiarknuté a zvýraznené slová roztrieď na predložky a spojky 
Predložky: ....................................................................................... 
Spojky: ....................................................................................... 
 
Úloha 2) Urči rod, pád a vzor podstatných mien 

- na Slovensku  ......................................................... 
- s výstavbou  ......................................................... 
- do čias  ......................................................... 
- na konci  ......................................................... 

 
Úloha 3) Vypíš z textu číslovky a urči ich druh 
................................................................................................................................
................................................................................................................................



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

..................................................................... 
 
Prečítať ukážku Literárna výchova s. 99/ Literatúra faktu Erik Newth: Všetko sa 

skladá z atómov 

 

Informatika – dobrovoľné 

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

triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Koncoročné opakovanie 8 

 

Matematika 

 

Ahojte, moji milí ôsmaci! 

Opäť vás zdravím a posielam prácu na tento týždeň. Čaká vás zopár úloh na 

výpočet obvodu a obsahu kruhu, čiže precvičenie učiva, ktoré sme si prebrali na 

online hodinách minulý týždeň. Nezabudnite si úlohy poriadne prečítať a dávať 

pozor, či máte zadaný polomer alebo priemer. Samozrejme, do piatku čakám 

vaše riešenia buď mailom alebo cez Messenger. A opäť, od utoroka o 11.00 sa 

stretneme aj online. 

Želám vám krásny týždeň a teším sa na vás. 

Martina Vopy 

 

1. Pretekár beží po kruhovej dráhe polomeru 86 m. Koľko metrov prebehne 
počas troch okruhov? 
 Šepkár: a)  Okruh, ktorý zabehne je vlastne obvod kruhu. b) obvod bude 
treba 3- krát zväčšiť. 

2. Aký polomer má kruhová dráha, ktorú musí bežec prebehnúť 5-krát, aby 
zabehol 2 km? 
Šepkár:  a) Koľko bude merať 1 okruh? b). Okruh, ktorý zabehne je 
vlastne obvod kruhu. 

3. Vypočítaj dĺžku polkružnice s polomerom 6 cm. 

https://programalf.com/olt/www/sk/teacher/task-results/default/572558


Šepkár: a)  najskôr vypočítame obvod  kruhu( dĺžku kružnicového oblúku. 
b) Hľadáme polovicu obvodu kruhu 

4. Akú veľkú plochu je potrebné vysiať trávou na kruhovom záhone s 
polomerom 4m? 
Šepkár: budeme počítať obsah kruhu 

5. Akú veľkú plochu zavlaží kruhový zavlažovač s dostrekom 5 m?  
Šepkár: dostrek je vlastne polomer kruhu 

6. Ťažné koleso výťahu má priemer 3 m. O koľko metrov vystúpi              

 kabína výťahu, keď sa koleso otočí 10-krát?  

Šepkár: a) pri jednom otočení vystúpi o obvod  kruhu b)  a 10 otočiek? 
7. Sekvoja vždyzelená môže dosiahnuť výšku aj 115 m. Obvod kmeňa 

takéhoto stromu je asi 21m. Zisti plochu rezu takéhoto kmeňa. 
Šepkár: a) výška sekvoje je len  zaujímavá informácia b)  kmeň je 
kruhového tvaru c) z obvodu si vieme vypočítať priemer i polomer d)  
plocha rezu je obsah tohto kruhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

(p. Vrábelová) 

Ahojte ôsmaci, 

 

Minulý týždeň ste mi mali poslať: 

Domáca úloha č. 1: How green I am?! 

Domáca úloha č. 2: „International Children´s Day“ 

 

Kto mi písomné prejavy ešte neposlal, nech tak urobí čo najskôr! 

 

Domáca úloha na tento týždeň: 

- učebnica s. 62 – prečítať a vypočuť si epizódu Kids. S. 63/4 – prepísať frázy 

do zošita. 

Ak niečo nebudete vedieť, alebo niečo budete potrebovať, neváhajte ma 

kontaktovať!  

Online hodina – streda 10.6. o 10:00  

 

Anglický jazyk 

(p. Kubrická) 

 

-tento týždeň budete mať opakovanie gramatiky, slovnej zásoby z poslednej 

lekcie. 

-odfotené doplnené cvičenia buď na papieri alebo v zošite posielajte ako 

doteraz na mail kubrickam°gmail.com 

-tí, ktorí neposlali ešte písomný prejav, ktorý je súčasťou vášho hodnotenia, 

urobte tak čo najskôr (My mother, Project – The Environment) 

-ZOOM streda  10.6.2020 o 10:00 (v prípade zmeny dám vedieť na váš mail) 
ID 207-217-1697  Heslo 945239 



Workbook 

-Progress Check – str.52/ cv.1, 2, str.53/ cv. 4,5, I can... 

 

OPAKOVANIE 

Past Simple and Past Continuous - complete the sentences 

1. George  (fall)....................... off the ladder while he  (paint) 

................................the ceiling. 

2. Last night I  (read) ....................................... in the bed when I suddenly  

(hear) a scream. 

3.  ........................................ (you watch) TV when I  ................................. (call) 

you? 

4. Ann  (wait)................................... for me when I  (arrive) 

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

5. I  (not drive) .................................... very fast when the accident  (happen) 

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

6. I  (break) ................................ a plate last night. I  (wash) ............................... 

the dishes when it  (slip) ............................... out of my hand. 

7. Tom ............................. (take) some photos when I  (play) 

..............................in the garden. 

8. We  (not go).............................. out because it  (rain) .................................. 

9. What  (you do) ..................................  last week? 

10. I  (see) ........................... Carol at the party. She  (wear) 

................................a new dress. 

 

Nemecký jazyk 

 

Ahojte! 

Tento týždeň si zopakujeme čítanie s porozumením –LESENVERSTEHEN . 

Všetky  cvičenia  prosím vás vypracujte do zošita a pošlite mi ich na mail. 



Kniha str.116 a,b 

           str.117 cv.7 

           str.118 cv.9 

ĎAKUJEM! 

 

Ruský jazyk 

 
Ahojte!  
 
Ďakujem všetkým, ktorí mi poslali vypracované úlohy. Tí čo mi neposlali, tak vám 

dávam tento týždeň na vypracovanie a poslanie na môj email.  

1. Pracovný list - На экскурсии в Мoскве  

2. Pracovný zošit s. 68.  

3. Projekt o Moskve 

4. test v programe ALF - На экскурсии в Мoскве 

 

Online hodina 11.6. o 10:00 

 

Chémia 

Úloha: Vypracovať pracovný list a poslať na mail jkacinova@azet.sk do konca 

týždňa. Je to podmienka k záverečnému hodnoteniu. 

Prosím všetkým , ktorí mi ešte neposlali vypracované úlohy a pokus, nech tak 

urobia do konca tohto týždňa. Ďakujem! 

Pracovný list- zhrnutie učiva z chémie 8. Ročník 

1. Doplň 

a) V periodickej tabuľke prvkov sú prvky umiestnené vo vodorovných 

radoch - ............................ a zvislých 

stĺpcoch.............................................. 

b) Podľa vlastností možno prvky rozdeliť na kovy, ............................ a 

.................................... 
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c) Prvky s podobnými vlastnosťami sú umiestnené v rovnakej 

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

2. Vypíš z periodickej tabuľky prvkov značky prvkov: 

a) 2. Periódy: 

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

b) 1. Skupiny (I.A). 

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

c) Prvok nachádzajúci sa v VII.A. skupine a 3. Perióde: 

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

d) Prvok nachádzajúci sa v 3. Perióde, ktorý má v poslednej vrstve 2 

elektróny.......................... 

e) Prvok, ktorý má v obale 2 vrstvy a v poslednej vrstve 2 elektróny: 

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

3. Priraď k tvrdeniam látky: železo, vodík, kyslík, ozón, sodík 

a) Tvorí 21% vzduchu ............................................................... 

b) Je najrozšírenejší prvok vo vesmíre....................................................... 

c) Nachádza sa v ozonosfére.................................................................... 

d) Striebrolesklý kov, mäkký, dá sa krájať nožom..................................... 

e) Najviac využívaný kov, ktorý podlieha korózii 

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

4. Napíš názvy: 

a) Fe2O3.......................................................................................... 

b) Cl2O7 ......................................................................................... 

c) KCl ............................................................................................... 

d) HNO3 ............................................................................................ 

e) Al(OH)3 .......................................................................................... 

f) HI .................................................................................................... 

5. Zakrúžkuj správnu odpoveď: Ak nie je roztok neutrálny ani kyslý tak je: 

sladký                horký              zásaditý              slaný                 bezfarebný 

6. Napíš, ktorý ión spôsobuje: 

a) Kyslosť vodného roztoku ......................................................... 

b) Zásaditosť vodného roztoku ....................................................... 

7. Roztrieď chemické látky  KCl, HBr, Au(OH)7, NaOH, ZnO, CuI2, H2CO3, H2SO4, 

NaF, na: 



a) Kyseliny 

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

b) Hydroxidy: 

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

c) Oxidy : 

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

Halogenidy : ...................................................................................................... 

 

Fyzika 

Milé deti – žiaci ôsmaci,   

 v tomto týždni si budete opakovať ,precvičovať a upevňovať  vedomosti 

z fyziky prostredníctvom pracovného listu, ktorý bude pre vás uverejnený  na 

portáli ALF.  Pri riešení úloh môžete použiť poznámky zo zošita, učebnicu 

fyziky, internet .  

Tento spôsob precvičovania učiva fyziky 8. ročníka je DOBROVOĽNÝ 

(nebudem riešenia úloh  hodnotiť!!!) Mal  by byť pre vás formou zábavy, ktorá 

vám prinesie úžitok a dobrý pocit z vykonanej práce !!!. 

 Tento týždeň na portáli ALF je  pre žiakov  8.B, 8.C,8.D   uverejnený pracovný 

list  na precvičenie  a upevnenie  učiva o kvapalinách a plynoch pod názvom:  

„Sily pôsobiace v kvapalinách a plynoch“. 

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

triedy  

→  meno žiaka (bez hesla) 

!!! UPOZORNENIE 2.x!!!  

Žiaci, ktorí si splnili povinnosti  počas pobytu doma (písali si poznámky do 

zošita z prezentácií na portáli ALF, poslali mi: zdokumentované riešenia úloh, 

prezentáciu /projekt  („Slnko“ alebo „Optické prístroje“), fotografiu pokusu 

alebo pomôcky, môžu (ak chcú) už oddychovať a tešiť sa na letné prázdniny !!! 

 

Žiaci, ktorí ma zatiaľ nepresvedčili o svojej usilovnosti a pracovitosti  ,môžu 

ešte stále svoje riešenia úloh, vypracovanú prezentáciu /projekt alebo 



vyrobenú pomôcku /pokus zdokumentovať  a poslať  na môj email: 

zlatapavlovicova@gmail.com    

Vybrať si môžete akékoľvek úlohy z fyziky z predchádzajúcich období 

samoštúdia  od 16.3.2020!!! 

 

Dejepis 

Pracovný list 

I. Ktoré historické obdobie a osobnosť /udalosť/ v 18. a 19. storočí bola pre teba 

najpríťažlivejšia /najzaujímavejšia/ a prečo – stručné zdôvodnenie. Týka sa to 

našich národných dejín. 

II. Podobné zadanie, ktoré platí pre svetové /európske/ dejiny – udalosť – 

osobnosť – výnimočnosť. 

Záverečná práca. Všetky doteraz vyžiadané práce posielať do 15. júna 2020 na 

mail gejza.sitkey@gmail.com. 

 

Biológia 

Opakovanie – pracovný list 

1. Ktoré neživé zložky sú nevyhnutné  pre život organizmov  a človeka? 

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

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

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

2.  Aké dôsledky na životné prostredie  má znečistená voda, vzduch a pôda?  

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

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

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

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

3. Čím sa zaoberá environmentalistika?  
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...........................................................................................................................

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

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

4.  Aké zložky tvoria  životné prostredie človeka? 

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

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

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

5. Vymenuj 4 globálne environmentálne problémy ľudstva . 

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

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

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

6. Ako ovplyvňuje  činnosť človeka globálne otepľovanie zemského 

povrchu? 

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

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

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

7. Napíš 5 negatívnych zásahov človeka do  životného prostredia . 

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

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

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

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

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

8. Napíš tri ropné havárie. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

9.  Napíš ,kde všade sa môžeme stretnúť s mikroplastami.  

  
 



 10.Popíš obrázok.  Je výsledkom akého znečistenia ?

 

…………………………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………...11.Doplň správne tvrdenie o 

chorobe Minamata. 

Je ……………...ochorenie spôsobené………………...Prejavuje sa…………………………… 

………………….a zväčša končí……………………………………………………………….. 

 

Tento pracovný list je váš posledný v tomto šk.roku. Prosím vás pošlite mi ho na 

mail.Zatiaľ vám ďakujem,a pravdepodobne sa  budeme ešte počuť cez ZOOM. 

 

Občianska náuka 

 

Kto mi neposlal vypracovanú úlohu z národnostných menšín, tak mi ju 

dodatočne pošle počas tohto týždňa. Upozorňujem, všetky zadané úlohy, sú 

podmienkou k vášmu záverečnému hodnoteniu. 

Taktiež prosím o vypracovanie testov v programe ALF: 

Názov č. 1: ON8_test_práva 

Názov č. 2: OV8_Vlada 
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