
Dôležité INFORMÁCIE pre rodičov: 

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 ANJ BIO   

 

Tech 

Ut MAT  OBN CHE 

(online) 

MAT 

(online) 
 

St CHE RUJ    

 

Inf 

Št GEO  NEJ ANJ 

(online) 

 Vyv 

Pia FYZ DEJ    

 
 

- *RUJ (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 !!! 

 



ANGLICKÝ JAZYK – 8.D (samoštúdium 18.5.-22.5.2020) 

Milí moji ôsmaci, chválim všetkých tých, ktorí pracujú 

a postupujú podľa zadaní (aj z iných  predmetov). 

Zároveň v rámci koncoročného hodnotenia vyzývam 

všetkých k zasielaniu prefotených úloh.Upozorňujem, že je 

to PODMIENKA ku koncoročnému hodnoteniu!  

niektorí z vás pozabudli minulý týždeň na: „Hodnotený krátky 

písomný prejav“ (My mother)– PROSÍM POSLAŤ na mail... 



 

Úlohy z učebnice – PROSÍM POSLAŤ na mail 

str. 58/1 Smart Alec´s plan – prečítaj si (aj vypočuj) nový príbeh, odpovedz na otázky 1 a 2 

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

str. 59/2 označ vety ako pravdivé TRUE, nepravdivé FALSE alebo nehovorí sa o nich DOESN´T SAY 

Úloha z pracovného zošita - PROSÍM POSLAŤ na mail 

str. 46/1 doplň tajničku 

str. 46/2 pomenuj obrázky 

NOVÁ PÍSOMNÁ ÚLOHA: Project 

Foto plagátu vytvoreného na papieri alebo vo Worde PROSÍM 

POSLAŤ na mail. (termín odovzdania: 29.mája 2020) Ďakujem. 

Úlohou je vyrobiť plagát  o tom, ako ľudia môžu chrániť prírodu  - HOW PEOPLE CAN PROTECT THE 

ENVIRONMENT. Zamerať sa môžeš na jednu z oblastí: ANIMALS, FORESTS, WATER, THE OCEANS, 

RUBBISH, ENERGY, POLLUTION. Nájdi informácie a obrázky. Napíš krátky text. (10-12 viet) Pomôže ti 

osnova (ku každému bodu si rozmysli 2 vety a text je takmer hotový):  

1.What is the problem? 

2. Why is it happening? 

3. What will happen if we don´t change things? 

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


4. What can we do about it? 

 

ONLINE hodina ZOOM, najbližší termín: 21.5. vo štvrtok o 13:00 hod. (dobrovoľná) 

 

 

DEJEPIS – 8.D (samoštúdium 18.5.-22.5.2020) 

 

Od memoranda k Matici slovenskej 

1849 – 1859 – obdobie zvané neoabsolutizmus – neslobodnejší režim, ako pred revolúciou 

 polícia sledovala všetkých aktívne zapojených do revolúcie 

 etniká sa prihlásili o národné práva 

Slovenskí politickí predstavitelia sa pokúšali uspieť vo voľbách do uhorského snemu – 

nevydarené 

6. – 7. júna 1861 – celonárodné zhromaždenie do Turčianskeho sv. Martina – prijalo 

a schválilo Memorandum slovenského národa 

 politický program 

 Slováci požadovali národné a politické práva 

 návrh – vytvoriť autonómiu pre územie Slovenska – Hornouhorské slovenské Okolie 

 slovenčina ako úradný jazyk v slovenských stoliciach 

 vlastný snem a slovenské školy 

 hovorilo sa aj o vytvorení Matice Slovenskej 

 memorandum predložili Uhorskému snemu 

Štefan Marko Daxner – spolupracoval na tvorbe Žiadostí slovenského národa a vypracoval 

Memorandum slovenského národa.  

 

Tri slovenské gymnázia a Matica slovenská 

 panovník nepovolil autonómiu 

 1862 – 1869 – otvorené 3 gymnázia, kde bola vyučovacím jazykom slovenčina: 

o Veľká Revúca 

o Turčiansky sv. Martin 

o Kláštor pod Znievom 

 



 finančné zbierky – pri dostatočnej sume 

4.8.1863 – založená Matica slovenská v Turčianskom sv. Martine pri príležitosti osláv 

1000 výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.  

Matica slovenská 

 rozvoj duchovného života Slovákov 

 podporovala kultúru, vzdelanosť a literatúru, umenie i vedu 

 vydávala knihy a učebnice 

 základ inštitúcií – knižnice, múzeá, archívy 

 predseda Štefan Moyzes 

 podpredseda Karol Kuzmány 

 

Činnosť gymnázií a Matice slovenskej → oživenie spolupráce a aktivít vzdelancov 

1875 - Matica a Gymnáziá zrušené uhorskou vládou.  

 

 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – 8.D 

(samoštúdium 18.5.-22.5.2020) 

Slovenský jazyk a literatúra 

8. ročník, 18. 05. – 22. 05. 2020 

Milí ôsmaci, 

Ďakujem, že sa snažíte plniť si domáce úlohy , preposielať  mi ich  odfotené  mailom a byť so mnou 

v kontakte. Veľmi si cením vašu samostatnú prácu a dúfam, že vám toto pracovné nasadenie vydrží aj 

naďalej.  Testy cez program ALF slúžia na precvičovanie daného javu . Test si vždy urobte viackrát, aby 

ste dosiahli čo najväčšiu percentuálnu úspešnosť. Vždy sa budem snažiť vybrať test so správnymi 

odpoveďami, aby ste získali spätnú väzbu a chybu si opravili. Ak máte nejaké nejasnosti, kontaktujte 

ma cez mail a napíšte mi doň vaše tel. číslo. 

S pozdravom 

Červeňanská 

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

mailto:olveckasilvia@gmail.com


 

GRAMATIKA 

OPAKOVANIE – neohybné slovné druhy -Test cez portál ALF zstribecskato.sk → Program Alf → kód 

školy: zstribecskato (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla). Žiaci, tentokrát chcem, 

aby ste si správne odpovede všetkých úloh zapísali do zošita. UROBTE  to takýmto spôsobom: 

Vlastné citoslovcia: och, au, júj, jaj 

Aha, neďaleko horárne sa pasú srnky, ale aj jelene. / vo vete sa nenachádza príslovka / 

Prejdem okolo teba. / okolo = predložka/ 

 

POPROSÍM PREFOTENÉ preposlať mailom. Ďakujem. Ak máte otázky, pýtajte sa. 

 

LITERATÚRA 

Denník 

Móric August Beňovský: Osudy a cesty grófa M. A. Beňovského 

- prečítať ukážku 

- učebnica str. 78 – úloha č. 2 

 

 

CHÉMIA – 8.D (samoštúdium 18.5.-22.5.2020) 

Chémia  8.  Ročník 

18.5.- 22.5.2020 

Vašou  úlohou bude  uskutočniť pokus na zistenie pH jednotlivých roztokov, 

ktoré máte doma. Bude to úloha na 2 týždne. Výsledky pokusu mi pošlite do 

29.5.2020 na mail jkacinova@azet.sk 

PROSÍM OPRAVTE SI V ZOŠITE( pri indikátoroch): 

VÝLUH ČERVENEJ KAPUSTY-  pH 0 – 6 rôzne odtiene červenej, okolo pH 

6 je fialový, pri pH 7 modrú, pri pH 7 – 10 rôzne odtiene modrej, pH 10 – 12 

zelenú a nad 12 postupne blednúca olivovo zelená až do žltej. 

mailto:jkacinova@azet.sk


 

TÉMA:Určovanie pH roztokov v domácich podmienkach. 

 

Úloha: Zisti približné pH roztokov pomocou indikátora – výluhu červenej 

kapusty.  

Pomôcky: 6 pohárov, hrniec, kvapkadlo, sitko 

Chemikálie: rôzne roztoky dostupné v domácnosti : roztok sódy bikarbóny, ocot, 

roztok kyseliny citrónovej, roztoky čistiacich prostriedkov, mlieko, káva, čaj,  

a pod., výluh červenej kapusty  

Postup:  

Príprava výluhu červenej kapusty 

Asi tri nakrájané listy červenej kapusty zalejeme  vodou (maximálne do pol litra, 

stačí aj menej).  Zmes varte asi 10 minút (var sa počíta od chvíle, keď začne 

voda vrieť), potom ju  prefiltrujte cez sitko. Ak máte možnosť, môžete si 

kapustové listy prípadne odšťaviť na odšťavovači a použiť túto šťavu.  

     1. Pripravte si poháre, najlepšie, ak majú rovnaký objem. Poháre naplňte 

pripravenými roztokmi. Použite približne rovnaké množstvá, napr. 1 dcl. Môžete 

urobiť napr. nasledujúce roztoky. Pohár č.1 – ocot, pohár č. 2 – roztok 

pripravený z octu a vody (v pomere 1:1), pohár č. 3 – čaj,  roztok č.4 - 

obsahujúci iba vodu, roztok č.5 - roztok citrónovej šťavy, roztok č.6 - mlieko. 

Môžete si pripraviť ľubovoľné množstvo roztokov, len sa snažte, aby ste 

v každom pohári mali približne rovnaké množstvo roztoku (ak máte rovnaké 

poháre, snažte sa dodržať rovnakú výšku hladiny).  

     2. Do každého z týchto roztokov pridajte niekoľko kvapiek výluhu červenej 

kapusty, ak nemáte kvapkadlo, použite lyžičku a pridajte rovnaké množstvo 

výluhu červenej kapusty do každého pohára. Pozorujte farebné zmeny. 

Pozorované farby spracujte formou tabuľky a uveďte, ktoré z daných roztokov 

sú kyslé, neutrálne a zásadité. 

 

Princíp: Červená kapusta obsahuje látky zvané antokyaníny. Tieto látky 

spôsobujú, že roztok červenej kapusty pri pH 0 – 6 má farbu rôznych odtieňov 

červenej, okolo pH 6 je fialový, pri pH 7 modrú, pri pH 7 – 10 rôzne odtiene 



modrej, pH 10 – 12 zelenú a nad 12 postupne blednúca olivovo zelená až do 

žltej. 

 

Nákres:  Nakresli nádoby, pod každú napíš, aký roztok sa v nej nachádza 

a zafarbi farbou, akú si pozoroval: 

 

 

 

 

Záver: 

Názov roztoku (napr. ocot) Sfarbenie po pridaní výluhu 

červ. kapusty 

pH 

   

   

   

   

   

   

 

 

Tento týždeň online hodina nebude. 

 

FYZIKA – 8.D (samoštúdium 18.5.-22.5.2020) 

 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo pod názvom  „ Zobrazovanie spojkou a rozptylkou  “ 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 hlavne obrázky , ktoré si môžete prepísať a prekresliť  



             / prerysovať  do zošita.) 

2.   Doplniť učivo o šošovkách  aj so zaujímavými úlohami na precvičenie si môžete naďalej  

na stránke : 

 

 https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne 

Prírodovedné predmety → ZŠ -2.časť    → Fyzika → XVII. Svetlo → Šošovky 

 

3. Z učebnice Fyzika pre 8.ročník základnej školy skúste vyriešiť úlohy na str.60/ 1., 2., 3. Rieše-

nia úloh  mi posielajte  na email : zlatapavlovicova@gmail.com 

 

 

   

 

BIOLÓGIA – 8.D (samoštúdium 18.5.-22.5.2020) 

Kyslé dažde 

KYSLÉ DAŽDE NA SLOVENSKU 

Na Slovensku sa vykonávajú pravidelné merania pH pôdy, vody a taktiež sa monitorujú znečisťujúce 

látky v ovzduší. Doteraz namerané hodnoty pH vo Vysokých Tatrách boli v rozsahu 4,3 – 5,5 a v 

Bratislave 4,9 – 5,7. Na Slovensku sa monitoringu znečistenia ovzdušia venuje Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V záťažových oblastiach na území SR bola vybudovaná sieť 

neustále pracujúcich automatických staníc, ktoré merajú imisie v ovzduší. Na všetkých staniciach sa 

merajú hodnoty koncentrácií oxidu siričitého, oxidov dusíka a polietavého prachu. Vo vybraných 

staniciach je meranie rozšírené aj na stanovenie oxidu uhoľnatého, troposférického ozónu, 

uhľovodíkov a sírovodíka. Údaje namerané analyzátorom sa v reálnom čase prenášajú do regionálnych 

centier v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Centrálne spracovanie údajov prebieha automaticky 

každých 30 minút počas 24 hodín. Tatry boli v 80-tych rokoch minulého storočia hodnotené ako jedno 

z najviac znečistených miest v Európe. Padali tu najkyslejšie zrážky, čomu zodpovedal aj stav tunajších 

lesov. Kvalita ovzdušia v Tatrách sa výraznejšie zmenila v 90-tych rokoch. Vysoké vstupy síranov a 

protónov vodíka z kyslých dažďov v prechádzajúcich rokoch však ovplyvňujú stav lesných porastov 

dodnes. Viditeľné symptómy odumierania lesov sa prvýkrát objavili v Európe v roku 1979 a v priebehu 

4 rokov sa rozšírili do viacerých oblastí nášho kontinentu. 

 

Kyslý dážď a ľudské zdravie 

https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne


Kyslé dažde rozpúšťajú niektoré toxické prvky, ako sú hliník, meď a ortuť. V takto zmenenom stave sa 

tieto škodliviny ľahko dostávajú do ľudského organizmu v potrave alebo vode. Jedným z 

najdôležitejších problémov kyslých dažďov je to, že prenášajú kontamináciu veľmi ľahko z oblasti zdroja 

znečistenia do oblasti, kde žiadne neexistuje. Vysoké komíny fabrík majú zabezpečiť, aby sa znečistenie 

nedostávalo vo vysokej koncentrácii priamo do okolitých miest, ale bolo rozptýlené v atmosfére. Tieto 

škodliviny sú absorbované vzdušnou vlhkosťou, okysľujú ju a následne sa stávajú súčasťou oblakov, 

ktoré sú unášané do veľmi vzdialených oblastí od zdroja znečistenia. Typickým príkladom je Nórsko, 

ktorého energetické zdroje sú prevažne ekologicky čisté, pretože má dostatok zdrojov vodnej energie. 

Napriek tomu sú nórske vody a lesy ohrozované znečistením zo západnej a strednej Európy. Z 56 000 

ton síry, ktorá podľa údajov z roku 1978 spadla na územie Nórska, pochádzalo 84% zo zahraničia. 

Vedeli že ....? 

Vtáky živiace sa vodným hmyzom z prekyslených vôd majú vajcia s tenšími škrupinami, menšie znášky 

a ich embryá sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali. Väčšina medzinárodných štúdií poukazuje na to, že 

existuje závislosť medzi znečistením a dýchacími problémami v citlivej časti ľudskej populácie, kam 

patria napr. deti, starší a chorí ľudia. V Novom Škótsku oficiálne registrujú 9 kyslých riek, z ktorých 

úplne vymizli kedysi bežne rozšírené lososy. 

https://image2.slideserve.com/5277041/slide6-n.jpg 

https://image3.slideserve.com/6327106/kysl-d-n.jpg 

 

GEOGRAFIA – 8.D (samoštúdium 18.5.-22.5.2020) 

Geografia 

18.5.-22.5.2020 

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

(bez hesla)  -    Košický kraj.  Spravte si skrátené poznámky z Košického  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, Trenčiansky , Žilinský kraj 

a Precvičenie  Žilinského a Banskobystrického kraja prosím, pošlite mi to.  

Zároveň mi pošlite vypracovanú ponuku na školský výlet. / to ste mali zadané už veľmi dávno/ 

 

Košický kraj 

1.  Druhé najľudnatejšie mesto na Slovensku  .............................., leží v ..............................kotline. 

2.  Na územie kraja zasahujú 2 národné parky ................................................., ...................................... 

https://image2.slideserve.com/5277041/slide6-n.jpg
https://image3.slideserve.com/6327106/kysl-d-n.jpg


3.  Rieky Východoslovenskej nížiny odvádza rieka _ _ _ _ _ _, do tejto rieky sa  vejarovito  zbiehajú    

rieky : 

4. Ktorá rieka vytvára trojhraničie : 

5. Vinohradnícka oblasť zasahujúca k nám z Maďarska  sa volá   _ _ _ _ _ ,  stredisko tejto oblasti je 

mesto   .................... . 

6. Doplň správne mestá : Tepelná elektráreň ........................,  Suchozemský prístav.............................. 

                                              Ústavný súd .................................. ,  Dom sv. Alžbety.................................... 

                                              Gejzír ............................................., 

7. Vysvetli čo znamená  -   MMM, koná sa každoročne v Košiciach......................................................... 

 

8. Vymenuj jaskyne /4/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  

 

1-2 priehrady, 3-10 rieky, 11-15 mestá, 



1...............................        2....................................       3.................................     4.....................................  

5...............................        6....................................       7.................................     8. .................................... 

9...............................       10...................................     11.................................   12.... ................................ 

13..............................      14...................................     15........................ 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA – 8.D (samoštúdium 18.5.-22.5.2020)  

Práca na doma 9 – 8. ročník 

 

 

Práca na doma 9 – 8. ročník 

 

Ahoj, ôsmaci. 

Ako som vám hovorila, tento týždeň vás čakajú úlohy na Povrch hranola, ktorý 

sme si vysvetlili na online hodinách. Opäť vás poprosím, kompletné riešenie úloh 

odfotiť a poslať mailom alebo cez Messenger do piatku.  

Na hodine sa stretneme v utorok o 14.00. 

Teším sa na vás, želám vám krásny týždeň. 

 

 

Zadanie: 



1. Vypočítaj objem a povrch hranolov na obrázkoch. Podstava telesa vľavo dole je štvo-

rec, vpravo kosoštvorec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Podstavou hranola je pravidelný šesťuholník, ktorý je zložený zo šiestich trojuholní-

kov  so stranou a = 12 cm a výškou va = 10,4 cm. Výška hranola je 5 cm. Vypočítaj ob-

jem a povrch hranola ! 

 

 

 

3. Vypočítaj objem a povrch hranolov na obrázkoch. Podstava telesa vľavo aj podstava 

dlhého hranola vpravo sú rovnostranné trojuholníky. 

 

 

 

 



4. Koľko skla potrebujem, ak si chcem vyrobiť akvárium s rozmermi 150cm, 15 dm a 80cm? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUSKÝ JAZYK – 8.D (samoštúdium 18.5.-22.5.2020) 

Samoštúdium  Ruský jazyk  (týždeň 18.5. 2020 – 22.5.  2020) 

Trieda:  8.B, 8.D        
 Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

_______________________________________________________________________ 

 

Ahojte! 

 

Ďakujem žiakom, ktorí mi poslali svoj projekt - Počasie aj vypracované cvičenia z PZ/ s. 64.        

Kto tak neurobil, nech na tom pracuje tento týždeň.  

adresa: sedmiriam6.a@gmail.com      Termín: do 22.5. 2020 

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

Minulý týždeň sme začali novú lekciu, ktorá je  zameraná na hlavné mesto Ruska -  Moskvu. 

Pozreli ste si videá, prečítali o pamiatkach. Tento týždeň budeme v našej téme pokračovať.  

Vašou úlohou bude:  

- prečítať si text  На экскурсии в Мoскве - učebnica RJ s. 80 - 81 

- uvedený text si prečítajte viackrát , dbajte na správnu intonáciu a prízvuk 

- napíšte si do zošitov novú SZ v učebnici zo s.81 ( žltý rámik) 

- slovnú zásobu sa naučte ! ( časť bez prekladu, posielam)  

                                                ↓ 

туристы – turisti,  храм - chrám, сувениры – suveníry,  царь – cár,   пушка - puška ,  

сердце - srdce, вoрoта – brána,  пoйдём пешкoм - pôjdeme pešo,  кoлoкoл – zvon,   

пoезд – vlak,  сказка – rozprávka, башня – veža,  гoстиница – hotel, экскурсoвoд – 

sprievodca,  ГУМ – Гoсударственный универсальный магазин 

 

- cez Edupage Vám pošlem zvukovú nahrávku textu a doplňujúci materiál – Prezentáciu 

 

Dohodnutý termín on-line hodiny platí. 😊 

 

Pekný týždeň!   
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NEMECKÝ JAZYK – 8.D (samoštúdium 18.5.-22.5.2020) 

 

Ahojte!  

Zadanie úlohy z minulého týždňa ,presúvam aj na tento týždeň. Vaše práce budú vyhodnotené 

telefonicky alebo mailom.  

 

 

 

OBČIANSKA NÁUKA – 8.D (samoštúdium 18.5.-

22.5.2020) 

 

Úloha z učebnice – PROSÍM o zaslanie na mail 

str. 48 Prečítaj si text, vypíš stručné poznámky (v bodoch): Základné dokumenty o ľudských právach 

Úloha na referáte / prezentácii – po vypracovaní PROSÍM o zaslanie na mail        TERMÍN: 29.5.2020 

Vypracuj referát alebo prezentáciu  o základných dokumentoch o ľudských právach (na výber máš 

Chartu OSN, Európsky dohovor o ochrane ľudských práva a slobôd alebo Chartu základných práv 

Európskej únie.) V referáte alebo prezentácii spomeň aj príklady, ako sa porušujú základné ľudské 

práva a slobody. 

 

INFORMATIKA – 8.D (samoštúdium 18.5.-22.5.2020) 

Prečítaj si zoznam udalostí a zoraď ich tak, ako išli logicky za sebou: 

1. Po návrate z nákupu sme pristúpili k samotnej tvorbe výtvarného diela. 

2. Pastelky sme nenašli, a tak sme ich išli kúpiť do supermarketu. 

3. Dcéra sa usilovne pustila do práce, kreslenie pastelkami ju veľmi baví. 

4. Na to som im nedokázal uspokojivo odpovedať. 

5. Dcéra prišla domov zo škôlky, že musí nakresliť obrázok koňa. 

6. Najprv sme museli zistiť, či máme doma pastelky. 

7. Obe deti sa ma pýtali, prečo som nakreslil dinosaura. 

8. Keď sa na nakreslený obrázok pozrel môj trojročný syn, vyhlásil, že sa mu ten psík veľmi páči. 



9. Dcéra si toto ocenenie od svojho brata nevážila a koňa som musel nakresliť ja. 

10. Za necelú polhodinu bol obrázok hotový. 

 

 

 

TECHNIKA – 8.D (samoštúdium 18.5.-22.5.2020) 

TECH pre 8. ročník 

Ahojte milí ôsmaci, po teoretickej úlohe bude nasledovať úloha 
praktická. 
Dúfam, že nie veľmi náročná. Je potrebné odísť na chvíľu do prírody, 
alebo pobehať okolo domu a zohnať si konáriky (suché) zo stromu. 
Najlepšie, keď ich pozberáte zo zeme. Lámte len v krajnom prípade. 
Na výber máte z dvoch úloh. 

1. Srdce z konárikov. 
2. Panáčik z konárikov. 

 
1. Potrebujete kartón, konáriky, lepidlo (kanagom, duvilax...), keď 

máte tavnú pištoľ môžete použiť, nôž. 
Na kartón rozmerov 15x15 cm si nakreslite srdce a vystrihnite. 
Vygumujte si čiary od ceruzky. Konáriky si primerajte podľa 
tvaru srdca a môžete lepiť. 

Keď nelepíte tavnou pištoľou, nechajte konáriky dobre 
zaschnúť. 

       
2. Potrebujete konárik v tvare písmena Y a jeden rovný konárik, 

rôznofarebné vlny alebo bavlnky na vyšívanie, nožnice, farebný 
papier a fixky. 
Konárik v tvare Y si otočte naopak. Potom vám vznikne telíčko s 
hlavou a dve nohy. Zozadu priložte rovnú paličku a  pomocou 
nite (špagátiku) pripevnite ruky k telu. Teraz už len potrebujete 
obliecť panáčika, aby mu nebola zima. A tu sa prejaví vaša 
kreativita. Budete farebnú vlnu (bavlnku) obtáčať okolo 
konárika.  Urobíte mu nohavice a tričko. Na hlavu použite svetlú 



bavlnku, alebo tvár namaľujte temperou. Nakreslite tváričku = 
oči, nos a ústa. 
Na hlavu mu môžete urobiť klobúk, čiapku, vlasy....... 
 
Prikladám vám obrázky na inšpiráciu. 
Prajem vám pekné tvorenie. 

 
Úlohu máte zadanú na jeden týždeň. 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  - 8.D (samoštúdium 18.5.-

22.5.2020) 

 

Milí ôsmaci, na nasledujúce dva týždne, som vám pripravila takúto 
prácu. 
Vašou úlohou bude si vybrať z ponuky, ktorú máte pripravenú nižšie, 
jednu postavu egyptského faraóna.  
Na výkrese si vyznačte pás, alebo rámček alebo.... pre hieroglyfy. 
Nakreslite postavu na výkres (A4) tak, ako je v mojej ponuke a riešte 
farbu postavy aj pozadia.  Postavu obtiahnite tenkou čiernou fixkou. 
Tiež hieroglyfy budú napísané tenkou čiernou fixkou. Na maľbu 
použite pastelky alebo vodové farby. 
Dám vám aj ukážku pre inšpiráciu.  
 
Všimnite si, ako Egypťania tej doby zobrazovali postavy. 
Oko je zobrazované spredu, rovnako aj plecia, trup a ruky, nohy 
a hlava sú zobrazované z boku. 
 
Na konci môjho zadania máte pripravené ukážky insignií (symbolov), 
ktoré faraóni používali. Túto časť si len prečítajte. 
 
Vaše práce mi pošlite na môj mail. Ďakujem. 
 
Prácu máte na dva týždne. 



Tieto práce nie sú ideálne, ale sú dobre riešené pásy s hieroglyfmi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na obrázku sú egyptské hieroglyfy. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Symboly moci faraónov 
 

Faraónove insignie predstavovali stabilitu a moc nad všetkým, čo je na zemi,vo vesmíre a na 

druhom svete... 
 

Insignie = symboly 

 

Koruna 
Veľmi významný symbol moci.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ureus 

 

Ide o označenie vztýčenej kobry na čele faraóna. Ide o jeden z najvýznamnejších symbolov 
faraónovej moci. Bola mu prisudzovaná ochranná sila nad faraónom. 
Svojim jedom zabíjala faraónových nepriateľov. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Nechech - korbáč 
Význam nie je jasný. Buď ide o pastiersky bič, ktorý boh Andžetej povýšil na odznak 
panovania, alebo slúžil na odháňanie hmyzu. 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 
Heka - berla 

Pôvodne to bola pastierska palica. Patrila k atribútom boha Andžeteja. Neskôr sa vyvinula 
kratšia podoba žezla s väčším zakrivením. Toto žezlo sa stalo aj hieroglyfom s 

významom vládnuť. 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Falošná brada 
Nemala žiadny náboženský význam a aj tak bola považovaná za znak dôstojnosti. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Býčí chvost 
Bol to symbol sily faraóna. Upevňovali ho vzadu na opasku. 



  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ukážky 

 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  

 


