
Dôležité INFORMÁCIE pre rodičov a žiakov: 

8. D Konzultácie (v prípade otázok a pedagogickej pomoci)  

Martina Žáková 

pondelok, utorok, piatok: od 9.00 do 14.00 hod. 

telefonicky: 0904/358717  

mail: martinazakova.m@gmail.com  

messenger: martina zakova (používateľské meno)  

Odporúčaný rozvrh domáceho vyučovania: 

(Podľa odporúčaného rozvrhu je možné realizovať jednotlivé zadania z hlavných 

predmetov.) 

 Odporúčané   Nepovinné*   

 9:00 –  

9:45 

10:00-

10:45 

11:00-

11:45 

13:00-13:45 14:00- 

14:45 

15:00-

16:00 

Po SLJ, 

RUJ 

  

ANJ 

BIO 

MAT 

(online) 

  

 

Tech 

Ut MAT OBN MAT 

(online) 

   

St CHE RUJ MAT 

(online) 

  

 

Inf 

Št GEO NEJ MAT 

(online) 

ANJ 

(online) 

 Vyv 

Pia FYZ DEJ MAT 

(online) 

  

 
 

- CHE  / RUJ / NEJ (online) podľa dohody cez skupinu v messengeri v prípade 

zmien sa aktualizuje náhradný termín cez skupinu v messengeri 

ŽIACI, sledujte elektronické vzdelávacie materiály na portáli ALF zstribecskato.sk → 

Program Alf → kód školy: zstribecskato (bez hesla) → výber triedy → meno žiaka (bez 

hesla) 

Žiaci a rodičia, sledujte vždy v pondelok aktuality  

a priebežne oznamy na webovej stránke školy  

zstribecskato.sk → AKTUALITY !!! 

 



Samoštúdium – anglický jazyk  1.-5.6.2020 

Milí ôsmaci, ďakujem za projekty a písomné prejavy na témy – MY MOTHER, HOW  

PEOPLE CAN PROTECT THE ENVIRONMENT, INTERNATIONAL CHILDREN´S 

DAY  

Boli ste aj vtipní, aj kreatívni, veľmi príjemne sa mi čítali vaše práce. Tí, ktorí ste 

niektoré z vymenovaných prác ešte neposlali, prosím pošlite na mailovú adresu: 

 

martinazakova.m@gmail.com 

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN online ZOOM hodiny: streda 3.6. o 13:00 hod. 

Tento týždeň si vypracujte: 

krátky písomný prejav – posledný, ktorý je súčasťou záverečného hodnotenia 

P R O S Í M,  poslať na mail    

Krátky písomný prejav sa týka uplynulého obdobia, má názov: 

„How to survive a quarantine“ (Ako prežiť karanténu) 

Vypracuj 8-10 viet k tejto téme. Môžeš si pospomínať na pozitívne alebo aj negatívne 

momenty, zážitky, nové skúsenosti do života, na záver zhodnotiť ako prežiť takéhto 

obdobie so zdravým rozumom, aj s humorom, s ktorým sa vždy lepšie žije.  

Vety môžete tvoriť v prítomnom čase (formou denníka), v minulom čase, podľa toho, 

čo vám viac vyhovuje.  

Slovná zásoba, ktorú môžete využiť, prípadne použiť ďalšie vlastné kľúčové slová 

(môžete vymyslieť súvislé vety podľa uvedených slov, alebo tvoriť iné vlastné vety): 

Covid-19 pandemic, invisible enemy, (face)masks, wash hands, respect rules, close 

borders, people in frontline, normal daily life, contact people from family (telephone, 

ZOOM, Skype, WhatsApp...), study time / free time, draw, read, watch TV, play board 

games, go out with a dog, on bike, miss school / classmates, cleaner planet... 

Pomôž si aj otázkami k téme: 

 

- How did you spend the time of pandemic? 

- What daily activities did you do? Have you learnt anything new? (how to cook? 

bake? create things?...) 

- Have you got any nice experience?  

- Do you think there were any positives / advantages of these days / weeks /  

months? 

- Are you happy that you were staying in Slovakia in those days (not in another 

country) ? 

                                

ONLINE hodina ZOOM, najbližší termín: 4.6. vo štvrtok o 13:00 hod. (dobrovoľná) 

 

mailto:martinazakova.m@gmail.com


DEJEPIS – 8.D (samoštúdium 1.6.-5.6.2020) 

 

Téma: RAKÚSKO-UHORSKÉ VYROVNANIE A SLOVÁCI 

-učebnica- str. 62-65 

-úloha: vypracovať poznámky do zošita, odfotiť a preposlať mailom 

-indície: 

1867 - rozdelenie habsburskej monarchie na 2 rovnocenné štáty s 1 panovníkom: vznik 

Rakúsko-Uhorska 

1874 – 1875 – zatvorenie 3 slovenských gymnázií 

1875 – zrušenie Matice slovenskej 

/ nezabudnúť na tabuľku na str. 62 – Čo bolo spoločné... + Slovníček na str. 65/ 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – 8.D 

(samoštúdium 1.6.-5.6.2020) 

Milí ôsmaci. 

Ďakujem, že sa snažíte plniť si domáce úlohy , preposielať  mi ich  odfotené  mailom. Veľmi si cením 

vašu samostatnú prácu a dúfam, že vám toto pracovné nasadenie vydrží aj naďalej.  Ak máte nejaké 

nejasnosti, kontaktujte ma cez mail a napíšte mi doň vaše tel. číslo. 

S pozdravom 

Červeňanská 

t. č.: 0918751224 
e-mail: olveckasilvia@gmial.com 

 

Gramatika: 

 

Doplň správne y, ý, i, í a prepošlite mi to na e-mail: 

 

 

bazov_  sirup vtáč_  zob 

mailto:olveckasilvia@gmial.com


Katk_n  zošit veľa zrel_ch plodov 

ps_  štekot málo chutn_ch obedov 

vesel_  žiaci boli veľmi smutn_ 

sú už spokojnejš_ myšk_n  úkryt 

budúc_  týždeň o drah_ch  autách 

rýchl_  vlak šikovn_  chlapci  

vošiel prv_ št_r_    jablká 

so siedm_m_  papierm_ prišl_   st_ 

tret_  som nechcel skončiť odišiel až jedenást_ 

mám jedn_  náušnice poznám dvojak_  spôsob 

chodili s trom_  psami od  piat_ch  chlapcov 

sedel_ sme druh_ s posledn_m_ sa nebavím 

vyšiel von piat_ vedel to  ôsm_m_  spôsobmi 

naš_  drahí rodičia o vaš_ch  dielach 

t_to   hladn_  ps_ s moj_m malým dieťaťom 

stretli ak_chs_  neznám_ch ak_si človek 

t_  dobr_  ľudia s t_m ani nepočítam 

in_  to pokazili oslovili nás in_ pracovníci 

podal si m_ to už t_  si ale pomal_ 

deti zostali sam_ so svoj_mi  problémam_ 

 

LITERATÚRA 

Denník: 

Sue Towsendová : Tajný denník 13 a polročného Adriana Molla 

Úloha: Charakterizujte Adriana na základe jeho pravidelných záznamov o udalostiach, o jeho 

postojoch k ďalším ľuďom – charakteristiku napíšte vo vetách , použite najmenej 50 

plnovýznamových slov – poprosím prefotiť a poslať mailom 

 

 

 



CHÉMIA – 8.D (samoštúdium 1.6.-5.6.2020) 

Úloha 1: Napíšte si do zošita poznámky  Neutralizácia 

Neutralizácia:  je reakcia kyseliny so zásadou za vzniku vody a soli. Kyslé a zásadité roztoky 

spolu reagujú, pričom ióny H3O
+a OH- vytvoria molekuly vody. 

Napr. Ak reaguje kyselina chlorovodíková s hydroxidom sodným vzniká chlorid sodný a voda: 

HCl   +   NaOH   →   NaCl   +   H2O  

kyselina       hydroxid             soľ            voda 

Využitie neutralizácie: 

 V laboratóriách na stanovenie presného množstva kyselín a zásad v látkach (napr.: 

v minerálnych vodách, pôde... 

 Výroba priemyselných látok (soli) 

 Zneškodňovanie kyselín a zásad v pôde, vode 

 

Úloha 2:   V programe Alf, máte zadané 2 testy ešte z minulého týždňa Chemické prvky 

a Hydroxidy a pH.  Vypracovanie testov je náhrada za 2 pracovné listy, ktoré niektorí z vás 

vôbec neposlali.   

Nezabudnite poposielať všetky úlohy, ktoré vám ešte chýbajú. 

 

 

FYZIKA – 8.D (samoštúdium 1.6.-5.6.2020) 

Milé deti – žiaci ôsmaci,   

 v nasledujúcich júnových týždňoch si budete opakovať ,precvičovať a upevňovať  tie vedomosti 

z fyziky,  ktoré  ste nadobudli  počas celého školského roku 2019/2020, a to prostredníctvom testov, 

ktoré budú pre vás uverejnené  na portáli ALF.  Pri riešení úloh môžete použiť poznámky zo zošita, 

učebnicu fyziky, internet . Testy môžete spustiť opakovane, aby ste si lepšie zapamätali správne 

riešenia úloh!  

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  sú uverejnené dva testy  na precvičenie  

a upevnenie  učiva pod  názvom:  „Mechanická práca“ a  „Sily pôsobiace na teleso 

v kvapaline. Tlak“. 



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

→  meno žiaka (bez hesla) 

!!! UPOZORNENIE !!!  

Niektorí z vás, ktorí si doposiaľ vzorne plnili povinnosti  počas pobytu doma (písali si 

poznámky do zošita, poslali mi: zdokumentované riešenia úloh, prezentáciu /projekt  („Slnko“ alebo 

„Optické prístroje“), fotografiu pokusu alebo pomôcky, si môžu vydýchnuť a tešiť sa na 

letné prázdniny !!! 

 

Ale sú aj takí, ktorí ma zatiaľ nepresvedčili o svojej usilovnosti a pracovitosti! 

Títo žiaci majú ešte stále možnosť ovplyvniť koncoročné hodnotenie ich práce v predmete fyzika. 

Môžu naďalej 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!!! 

P.S. Všetko najlepšie k Vášmu sviatku – Dňu detí !!! 

 

 

 

BIOLÓGIA – 8.D (samoštúdium 1.6.-5.6.2020) 

Ropné katastrofy 

Milí žiaci, 

viete, že naša Zem až do dneška „prežila“ už mnoho ropných katastrof, ku ktorým došlo 

v dôsledku využívania ropy. Pred jej samotným spracovaním sa prepravuje tankermi, resp. 

cisternovými loďami. Takáto preprava prináša so sebou nemalé riziká, veď len za posledných 

20 rokov došlo takmer k 200 ropným haváriám, ktoré boli sprevádzané masovým únikom ropy 

do vodných ekosystémov. Preto je dôležité, aby ste sa o samotnej rope a ropných katastrofách 

dozvedeli viac prostredníctvom hodín biológie. 

Ropa – je horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov a zlúčenín. Je dôležitou nerastnou 

surovinou a významnou ekonomickou komoditou. Hodnota ropy stúpa po chemickej úprave, 

kedy sa z nej vyrábajú kvapalné palivá, rozpúšťadlá a mazadlá.  Vznikla rozkladom zvyškov 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com
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uhynutých živočíchov a rastlín. Nachádza sa vo vrchných vrstvách zemskej kôry, kde je 

väčšinou viazaná na usadené horniny. 

Ropná škvrna - vzniká v dôsledku úniku tekutej ropy, či iného ropného produktu do okolitého 

prostredia v dôsledku ľudskej činnosti. Ide o druh znečistenia. Pri úniku ropných látok často 

trvá mesiace až roky, než sa prostredie opätovne vyčistí do pôvodného stavu pred únikom. 

Ropné látky sú ľahšie než voda, plávajú na jej povrchu a vytvárajú tak mikrofilm, ktorý je 

nebezpečný pre život a to ako z dôvodov nepriepustnosti kyslíku, tak napríklad z 

obalenia živočíchov ropou.  

Zaujímavosti: 

- Horiaca nafta je podľa expertov pre svetové životné prostredie nebezpečnejšia ako po-

užitie zbraní hromadného ničenia. 

- Pri explózii  na ťažobnej plošine Deepwater Horizon spoločnosti BP v Mexickom zálive  

vytieklo do mora 780 miliónov litrov ropy. 

- Havária tankera Exxon Valdez pri aljašskom pobreží a do oceánu v dôsledku toho 

uniklo cez 40 miliónov litrov ropy. Táto nehoda mala na svedomí životy až 250 000 

morských vtákov, 2 800 morských vydier, 300 tuleňov, 22 kosatiek a miliardy ikier 

lososov.  

- Havária tankera Prestige, ktorý stroskotal v oblastí západného Španielska sa zaraďuje 

medzi nejväčšiu ekologickú katastrofu v Európe. Pri tejto katastrofe zomrelo takmer 

250 000 vtákov. 

 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0&list=PLJ4fp4-Xe5G-

B4lU2MmOSXK995HEESDVK&index=31 

https://www.youtube.com/watch?v=V6qMrYr7kxk 

 

GEOGRAFIA – 8.D (samoštúdium 1.6.-5.6.2020) 

Práca na dva týždne. Vytvorte prezentáciu o Slovensku. 

Spropagujte Slovensko, tak ako najlepšie 

viete. Prezentácia má obsahovať aspoň 15 slajdov. Kto 

nemôže vytvoriť prezentáciu, môže to spraviť 

vo worde. 

Prezentácie mi pošlite na adresu eva.makova@ gmail.com. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8D%C3%ADchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rastliny
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A1_k%C3%B4ra
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https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek_(Homo)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Distenie_%C5%BEivotn%C3%A9ho_prostredia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Voda
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MATEMATIKA – 8.D (samoštúdium 1.6.-5.6.2020)  

Ahojte, moji milí. 

Tento týždeň budeme riešiť prácu na online hodinách, ktorým mením čas, keďže už 

nastupujeme do školy. Takže, od utorka do piatku bude online hodina o 11,00 dopoludnia. 

Tam vám zadám prácu a prejdeme si veci, ktoré budeme potrebovať. 

Buďte zdraví, želám krásny týždeň a teším sa od utorka o 11.00. 

Martina Vopy 

 

RUSKÝ JAZYK – 8.D (samoštúdium 1.6.-5.6.2020) 

Ahojte!  

 

Ďakujem všetkým, ktorí mi poslali vypracovanie PL - На экскурсии в Мoскве aj  PZ RJ cv.1 

+ 2 na str. 68. Mnohí zabudli na koniec cvičenia 2 – končilo na str. 69. Pošlite mi cvičenie 2 

celé, prosím ( čiže aj s. 69 – hore).    

Adresa: sedmiriam6.a@gmail.com       

V uplynulom období  sme sa venovali pamiatkam Moskvy. Pozreli ste si videá, prečítali 

o pamiatkach. Urobili ste si pracovný list o Moskve.  

Tento týždeň vašou úlohou bude:  

- opakovať si SZ – lekcia 19 

- vypracovať projekt o hlavnom meste Ruska – Moskve 

- zamerajte sa v ňom na pamiatky a zaujímavosti mesta, schému moskovského metra .... 

- obrázky môžete nakresliť, vyhľadať, vytlačiť a nalepiť ....  

- názvy pamiatok píšte písanou azbukou 

- môžete využiť aj text z pracovného listu a k nemu doladiť obrázky  

- v programe ALF si urobte test -  На экскурсии в Мoскве 

 

Pamiatky:   Красная плoщадь, Царь кoкoкoл,  Царь пушка, Храм Василия Блаженнoгo,  

                   Спасская башня, Кремлёвские куранты , стадиoн Лужники 

 Москва 

Москва -  столица России. Опа лежит на реке Мoскве. Сердцем столицы называют 

Красную  площадь. Туристам нравится сказочный Храм , Василия Блаженного . На  

Спасской башне находятся Кремлёвские  куранты. Через Спасские ворота мы 

проходим в Кремль.  Царь  кoлoкoл самый большой не только в России, но во всем 

мире. Мы можем покупить сувениры в универмаге ГУМ .    
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Интереснoе o Мoскoвскoм метрo   (Zaujímavosť o Moskovskom metre) 

Метрo началo рабoтать в 1935 гoду. Певая линия вела oт станции - Сoкoльники дo 

станции - Парк культуры. Всегo былo 13 станций. Сейчас в метрo бoльше чем 130 

станний. Метрo рабoтает с 6 часoв утра дo 1 часу нoчи.  

Projekt – Moskva mi pošlite na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com     

 

Pekný týždeň! 

 

 

 

 

 

NEMECKÝ JAZYK – 8.D (samoštúdium 1.6.-5.6.2020) 

Ahojte! 

Chcem vás všetkých poprosiť.  Kto mi neposlal zadanie úlohy z minulého týždňa, nech tak urobí 

v priebehu nasledujúceho týždňa. 

Opakovanie: 

Práca s učebnicou str.105. Wortschatz wiederholen! 

Cvičenia 15,16,17,18 , vypracujte do zošita a pošlite mi na mail. 

Ďakujem! 
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OBČIANSKA NÁUKA – 8.D (samoštúdium 1.6.-5.6.2020) 

PRACOVNÝ LIST (poprosím vyplniť a poslať na mail) 

1.  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 

 

2. Napíš aspoň 4 druhy menšín! 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

5. 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 ľud-

skú dôstojnosť. 

 

6. Aké predsudky môžeme mať? Napíš aspoň 5!  

 


