
ANGLICKÝ JAZYK – 8.D (samoštúdium 20.4.-24.4.2020) 

Opakovanie 4. lekcie  

Úlohy z učebnice: (vypracovať písomne do zošita) 

str.54/1 Opíš obrázky, použi opisnú väzbu There is .... –ing. / I can see ....... – ing. (10 viet) 

str.54/2 Opíš 3 vetami scénu (so zatvorenými očami), použi opisnú väzbu I can see.... –ing. / I can 

hear... –ing. / I can feel ..... –ing. 

(žiaci, ktorí neboli na hodine ZOOM minulý týždeň  si vyberú 3 výrazy z rámčeka, ostatní majú nové 

výrazy, pri ktorých si predstavujú, čo práve prebieha:  comedy film,  P.E. lesson,  in a restaurant  ) 

str. 54/3 Doplň vety so slovesom a druhým slovesom v tvare „to“ (neurčitok) alebo „– ing“ (podľa 

toho, do ktorej skupiny sloveso patrí) 

str.54/4 Doplň prídavné mená z tabuľky na str. 48 (-ed / -ing) 

V rámci spätnej väzby mi odfoť zo zošita vypracované cvičenia z tejto strany a pošli na 

martinazakova.m@gmail.com (bezkriedy / messanger ...) 

Úlohy z pracovného zošita: 

Progress check: 

str. 42/1 Vyber správne slovo 

str. 42/2 Doplň prídavné meno 

str. 42/3 Opíš obrázok pomocou väzby There´s ... –ing (použi tabuľku výrazov) 

str. 43/4 Počúvaj a doplň, niektoré výrazy sú navyše  (CD je priložené k PZ)   

str. 43/5 Vyber správne sloveso 

V rámci spätnej väzby mi odfoť vypracované cvičenia z tejto dvojstrany a pošli na 

martinazakova.m@gmail.com (bezkriedy / messanger...) 

 

Úloha v programe ALF – spätná väzba pre učiteľa 

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

1. Úloha pod názvom Project 4 Unit 4 Minitest (opakovanie) 

2. Úloha pod názvom Sloveso + -ing alebo neurčitok (opakovanie) 

Najbližší termín angličtiny ONLINE  cez ZOOM: 23.4.2020 štvrtok,  13:00 hod. (dobrovoľné) 

mailto:martinazakova.m@gmail.com
mailto:martinazakova.m@gmail.com


DEJEPIS – 8.D (samoštúdium 20.4.-24.4.2020) 

Milí ôsmaci, 

chcem sa ešte raz poďakovať všetkým, ktorí ste splnili dané úlohy z dejepisu a preposlali mi ich 

elektronicky. Tí, ktorí ste tak doteraz neurobili a máte možnosť, prepošlite mi to dodatočne. 

V prípade nejasností ma kontaktujte telefonicky alebo elektronicky. 

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

Téma:  SLOVENSKÍ  VZDELANCI – koniec  18. stor. 
 

 

SLOVENSKÍ  VZDELANCI– koniec  18. stor. 

 

KATOLÍCI EVANJELICI 

BRATISLAVA TRNAVA  

Generálny seminár Slovenské učené tovarišstvo ŠTÚROVCI 

   

škola pre katolíckych kňazov 
ANTON BERNOLÁK 
1787 – kodifikácia spisovnej 
slovenčiny: 
Jazykovedno-kritická rozprava 
o slovenských písmenách 
Slovenská gramatika /píš, ako 
počuješ- fonetický princíp, 
západoslovenské nárečie/ 
Slowár Slowenskí  Česko-
Laťinsko-Nemecko-Uherskí 

1792 
Spolok: zvyšovanie vzdelanosti 
kultivácia ľudu 
 
JURAJ FÁNDLY 
tajomník a pokladník SUT 
katolícky kňaz 
učil farníkov rozumne 
hospodárit a zdravo žiť 

Biblická čeština 

 

- tabuľku odpísať do zošita alebo vytlačiť a nalepiť 

- učebnica str. 40, 41, 42 

- uč. str. 42 – Reč  prameňov – vypísať z príručky Pravidlá moresnosti  správanie kultivovaného 

človeka 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – 8.D 

(samoštúdium 20.4.-24.4.2020) 

 



Milí ôsmaci, prosím Vás o zaslanie aspoň jednej vyplnenej úlohy týždenne, ak máte možnosť. (odfotiť 
zo zošita a poslať na e-mail) 
V prípade nejasností ma kontaktuje telefonicky. 
 
t.c: 0918751224 
e-mail: olveckasilvia@gmial.com 
 

Gramatika 

Syntax – opakovanie- Test cez portál ALF zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato 

(bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla) 

Spojky – poznámky odpísať do zošita alebo vytlačiť a nalepiť 

Spojky 
 

Spojky sú neohybné neplnovýznamové slová, bez vetnočlenskej platnosti, spájajú slová /vetné 

členy/ a vety. 

Priraďovacie spojky Podraďovacie spojky 

  

Spájajú rovnocenné vetné členy a vety v súvetí Spájajú nerovnocenné vety v 
súvetí 

  

1. Zlučovacie-a, i, aj, ani najprv-potom 
2. Stupňovacie-ba, ba aj, ba i, ešte aj, nielen-ale aj 
3. Odporovacie- ale, no, lež, a /ale/ 
4. Vylučovacie-buď, alebo, či, buď –alebo 

 

Že, aby, žeby, keď, či, lebo 
,pretože, hoci, kým, keďže, aj 
keď, i keď... 

Pravopis priraď. spojok: Pravopis podr. spojok 

- pred priraď. spojkami: a, i , aj, ani, alebo, či nepíšeme 
čiarku, ak sa tieto spojky vo vete opakujú, píšeme 
čiarku pred druhou /a ďaľšou/ opakovanou spojkou, 
napr.: Bolo mi aj do smiechu, aj do plaču. 

- k priraďovacím spojkám patria aj dvojslovné spojky : 
a preto, a teda, a tak, a jednako, a predsa, pred kto-
rými píšeme čiarku 

-pred podraďovacími  
spojkami píšeme čiarku 

 

Literatúra  
Dievčenský román: L.M.Montgomeryová – Anna zo Zeleného domu  

- prečítať ukážku  
- napísať stručnú charakteristiku Anny (cca 7 riadkov) 

 

 

 



 

CHÉMIA – 8.D (samoštúdium 20.4.-24.4.2020) 

 

MALÝ OZNAM p.uč. Knoblochovej k chémii pre 8.ročník 

p. uč. Knoblochová  chce osloviť tých, ktorí by v budúcom školskom roku mali záujem 

zúčastniť sa chemickej olympiády alebo inej chemickej súťaže, s tým že má ponuku začať s 

prípravou už teraz. Príprava by prebiehala individuálne online. A samozrejme len na báze 

dobrovoľnosti. Píše vám preto, lebo viacerí spomínali, že by sa takýchto chemických súťaží 

chceli zúčastniť. „Nerátali sme s tým, že to teraz bude za takýchto okolností. Ale aspoň aby 

ste mali ponuku.“ Kontaktovať ju žiaci môžu prostredníctvom EduPage alebo na 

email henrieta.knobloch@gmail.com. 

Úloha 1 :  Poznámky  do zošita  

NÁZVOSLOVIE KYSLÍKATÝCH KYSELÍN 

• kyslíkaté kyseliny sú trojprvkové zlúčeniny vodíka, kyslíka a kyselinotvorného prvku – H X O,  

• v molekule kyseliny má vodík oxidačné číslo +I, kyslík –II a kyselinotvorný prvok +I až +VIII, 

• názov kyslíkatých kyselín sa tvorí z dvoch slov: 

• podstatné meno je slovo kyselina 

• prídavné meno je utvorené z názvu kyselinotvorného prvku a prípony zodpovedajú-

cej oxidačnému číslu 

Príklad 

KYSELINA DUSIČNÁ: 

1. vypíšeme prvky        H  N  O 

2. určíme oxidačné . čísla       H +I  N +V   O -II 

3. kladné oxidačné čísla spočítame a vydelíme  ox. číslom kyslíka, toto číslo zapíšeme za kyslík  

I+V= VI                             6 /2 =3 

4. Výsledný vzorec HNO3 

 

KYSELINA SÍROVÁ 

1. vypíšeme prvky     H S O 

mailto:henrieta.knobloch@gmail.com


2. určíme oxidačné čísla     H +I S +VI O-II
 

3. kladné oxidačné čísla spočítame a vydelíme  oxidačným  číslom kyslíka  I+VI = VII   7/2 =3,5 

4. keďže počet atómov nemôžeme vyjadriť desatinným číslom, vodík vynásobíme číslom 2, 

aby sme dostali celé číslo  

5. ( 2*1) +6 = 8        8/2=4 

6. Výsledný vzorec bude H2SO4 

Číslo 2 za vodík dávam iba pri oxidačných číslach II, IV, VI, VIII !!!!!! 

Precvičovanie 

Kyselina jódna  H IO             H +I I+I O –II    (  (1+1) /2= 1)                  HIO 

(jednotku za kyslík nepíšeme) 

Kyselina chlórnatá  H Cl O               H+I Cl+II O-II   

 (1+2=3/2= 1,5,  musíme dať 2 za vodík 2*1 + 2= 4/2 = 2)                 H2ClO2 

Zvyšné vzorce skúste vypracovať, na online hodine si ich skontrolujeme 

Kyselina dusná  

Kyselina boritá  

Kyselina manganistá  

Kyselina fosforečná  

Kyselina selénová  

Kyselina siričitá  

Kyselina dusitá  

Kyselina uhličitá  

Kyselina jodistá  

Kyselina chloritá  

Kyselina brómová  

Kyselina olovnatá  

Kyselina chlórna  

Kyselina ciničitá  

Kyselina mangánová  

Kyselina arzenitá  



Kyselina chloričitá  

Kyselina jodistá  

 

Online hodina 22.4. 8.A 10:00    

                                     8.D 13:00 

 23.4.    8.C 11:00 

             8.B  13:00 

 

FYZIKA – 8.D (samoštúdium 20.4.-24.4.2020) 

 

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

             ( Informácie uvedené v prezentácii sú zároveň poznámky, ktoré si môžete prepísať  

             do zošita. ) 

2. Úloha : skúste napísať svoje meno a priezvisko veľkými tlačenými písmenami na kancelársky 

papier tak , aby ste ho mohli v zrkadle správne čítať .(Každé písmeno musíte stranovo prevrá-

tiť, ale aj celé slová musíte stranovo prevrátiť ! ) 

 

3. Doplniť učivo o odraze svetla aj so zaujímavými úlohami na precvičenie si môžete na stránke : 

 

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

Prírodovedné predmety →ZŠ -1.časť → Prírodoveda → XI. Svetlo a zvuk → Odraz 

 

P.S.  Naďalej mi môžete ešte posielať prezentácie o Slnku, ale aj napr. krátke videá alebo 

fotodokumentáciu pokusov, ktoré ste si mohli doma urobiť v predchádzajúcom období 

na email : zlatapavlovicova@gmail.com 

https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne
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BIOLÓGIA – 8.D (samoštúdium 20.4.-24.4.2020) 

 

 

Smog 

Smog je chemické znečistenie atmosféry, ktoré je 

spôsobené ľudskou činnosťou. Jedná sa o jav, kedy  je 

atmosféra obohatená o zložky, ktoré v nej normálne nie sú 

a ktoré sú škodlivé pre zdravie. 

Druhy:  

1. Redukčný smog - je označenie pre zloženinu mestského a priemyslového dymu 

s hmlou, vyskytujúci sa v zimných mesiacoch. Je zložený prevažne z oxidu siričitého 

a niektorých ďalších látok, ktoré ľahko podliehajú oxidácií. 

 

2. Oxidačný smog  -  Býva označovaný tiež ako letný smog. Tento druh smogu má silné 

oxidačné, agresívne, dráždivé (na sliznicu, dýchacie cesty, oči atď.) a toxické účinky. 

Patrí k najzávažnejším problémom znečistenia ovzdušia v Európe. 

Negatívne vplyvy smogu na človeka a na prírodu: 

 

-    vplyv na ľudské zdravie: problémy s dýchaním, pálenie očí, malátnosť nebo zníženie 

obranyschopnosti organizmu, ohrození sú hlavne starší ľudia, deti alebo astmatici a alergici. 

  

 - Vplyv na prírodu :  narušuje funkcie buniek,  poškodzovanie listnatých stromov 

a ihličnanov,  zanášanie prieduchov, nedostatočná výmena dýchacích plynov 
 
 

Globálne otepľovanie 

- Globálne otepľovanie je proces všeobecného otepľova-

nia zemskej atmosféry. 

- Rozlišujeme otepľovanie: prírodné a  zapríčinené člo-

vekom. 

Príčiny otepľovania: 

 skleníkové plyny: vodná para, oxid uhličitý, metán, oxid dusný, freóny a ozón 



 priemysel, odlesňovanie, poľnohospodárstvo - vypúšťajú do atmosféry zvýšené množ-

stvá rôznych plynov, najmä Co2. 

 Podstatou otepľovania je narušenie prírodnej rovnováhy.  

 Tým, že človek ťaží a spaľuje palivá, spôsobuje únik uhlíka vo forme CO2  do atmo-

sféry a narušuje rovnovážnu koncentráciu plynov v nej.  

 

 

Úloha ( písomne): vypracovanie zaslať na mail 

- Akým spôsobom by sa dali zmierniť globálne ekologické problémy  

 

Ak je čokoľvek nejasné, chcete niečo konzultovať, vysvetliť poprosím aby ste 

ma kontaktovali na mail dominikajamborova11@gmail.com 

Prajem pekný týždeň  

 

GEOGRAFIA – 8.D (samoštúdium 20.4.-24.4.2020) 

 

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

meno žiaka (bez hesla)  -    Trenčiansky kraj 

Spravte si skrátené poznámky z Trenčianskeho  kraja do zošita. Pri vypracovaní mapky použi 

mapky v učebnici. 

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, prosím, pošlite mi to. Ďakujem. 

 

Trenčiansky kraj 

1. Napíš 5 najväčších miest tohto kraja....................................................................................... 

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

2. Aké rieky pretekajú cez mestá? Prievidza - 

mailto:dominikajamborova11@gmail.com


                                                              Považská Bystrica- 

                                                              Partizánske – 

3. V okolí Handlovej a Novák sa ťaží .................................uhlie, ktoré sa spaľuje v tepelnej 

elektrárni  v..................................................... 

4. Napíš 4 kúpeľné mestá 

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

5. Neďaleko Bánoviec v obci Uhrovec sa narodili dve významné osobnosti Slovenska 

............................................. a ......................................... 

6. Aké pohorie oddeľuje Partizánske od Považskej Bystrice.................................................. 

7. Napíš 5 informácii o Trenčíne 

 

 

 

8. Z daných pojmov vytvor dvojice (mesto + charakteristika): 

Trenčín, Ilava, Brezová pod Bradlom, Púchov, Trenčianske Teplice, Zemianske Kostoľany, 

Nováky a Handlová , Partizánske , Bojnice, Myjava, Uhrovec 

ťažba hnedého uhlia, kúpele, výroba obuvi, tepelná elektráreň, výroba pneumatik, väznica, 

mohyla M.R.Štefánika, kopanice, festival Pohoda a hrad, rodisko Ľ.Štúra, ZOO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Pracuj s mapkami v učebnici 

 

 

 

                                                    

                       

 

 

 

Llllllkk 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA– 8.D (samoštúdium 20.4.-24.4.2020) 

Práca na doma 5 – 8. ročník 

 

Ahojte, decká! 

Dúfam, že ste Veľkú noc prežili v pohode a že ste si aj oddýchli, pretože tento 

týždeň nás čaká nový celok – hranoly. Ak ste si doteraz nezopakovali 

rovnobežníky a lichobežníky, tak je načase! Budeme totiž potrebovať a používať 

vzorce na obvod a obsah. Takže, šup, šup! 



Práca na tento týždeň bude jednoduchá, ľahký pracovný list. Ale! Najskôr 

k tomu budeme spoločne preberať teóriu na stretnutiach cez Messenger.  

Takže každý deň o 14. 00 sa s vami teším na stretnutie v spoločnej skupine. 

Keď si všetko spolu prejdeme, potom si vyriešite nasledovné úlohy: 

 

 



 

RUSKÝ JAZYK – 8.D (samoštúdium 20.4.-24.4.2020) 

 

Ahojte, ôsmaci!  

 

Cez Edupage som vám poslala zvukové nahrávky textov, cvičení k učebnici RJ podľa lekcií. 

Vypočujte  si nahrávky k lekcii 17 a 18. Sledujte  prízvuk a intonáciu viet. Zároveň som 



pripojila aj krátke prezentácie k učivu, ktoré  sme preberali a budeme preberať. Pozrite si 

prezentáciu k lekcii 17 a 18. 
 

Minulý týždeň ste si mali  z pracovného zošita Hravá ruština urobiť str. 67/ Opakovanie–   

lekcie 18→cvičenia  1, 2, 3, 4 a pracovný  list  - Времена года  

                                                ↓ 

В году 4 времена года: весна,лето,осень,зима   Каждый сезон длится 3 месяца. ( Každá sezóna 

trvá 3 mesiace.) 
 

1. Какое это время года? 
 

На улице жарко,тепло, гром гремит  ............................................... 

Идёт снег , метель, холодно  ..................................................... 

Жёлтые деревья , дни дождливые,  туман  .................................... 

Зелёная трава ,тает снег ......................................... 

2. Когда? 
 

• Мы катаемся на лыжах,санках ................................ 
• Мы загораем на солнце, отдыхаем у моря  ................................. 
• Всё зелёное , прилетают птицы............................................. 
• Бывают часто туманы........................................ 
• Вы любите гулять в лесу, ходит за грибами  .................................. 

 

3. Переведите на русский язык. ( Preložte do ruštiny.) 
 

jar - ............................    leto- ......................  jeseň -..........................  zima - ...................... 

 

ročné obdobia- ........................................  chata- ............................... bicykel- ................... 

 

      záhrada- ......................... slnko- ......................... jazero- ......................   sánky- ................... 

 

      korčule- ................... kolieskové korčule- .................................. snehuliak - ........................ 

 

  V týždni 30. 3 – 3. 4. 2020 ste si mali do zošitov RJ urobiť čitateľný prepis listu: 

„Привет,  Ян:!“ - z učebnice RJ na str. 75 . 
 

 

Pošlite mi, prosím, vaše prepisy textu listu v zošite,  vypracovanie cvičení z PZ - Hravá 

ruština  str. 67/ Opakovanie –  lekcie 18→ cvičenia  1, 2, 3, 4   a PL   + pracovný  list  - 

Времена года z minulého týždňa = 3 cvičenia, pozri vyššie ) 

mailom na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com, aby som mala spätnú väzbu o vašej práci 

doma, ako ste jednotlivé cvičenia a prepis zvládli.  

mailto:sedmiriam6.a@gmail.com


Ak máte nainštalovaný ZOOM, môžeme zrealizovať hodinu online. O dátume, čase a 

prihlasovaní vás budem informovať cez Edupage alebo našu pracovnú skupinu samoštúdium 

RJ 8.D,8.B  v messengeri. 

Tento týždeň si urobte test v programe ALF 

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

meno žiaka (bez hesla) 

Test na portáli ALF 

Názov: Времена гoда. Пoвтoрение 

 

Veľa zdravia a študijného elánu! 

 

NEMECKÝ JAZYK – 8.D (samoštúdium 20.4.-24.4.2020) 

 

Týždenný plán z nem. jazyka pre 6.A, 8.C,D od 20.4. do 24.4.2020 

Začíname novú lekciu.  V knihe na str.100 máme uvedený telev. program. Pozorne si to prečítaj! 

Slovnú zásobu, by už ste mali ovládať. Myslím si, že bola dosť ľahká.  

Pracovný zošit :str.74 cv.3. Prečítaj si jednotlivé rámčeky s vysielaniami . Správne doplň, o aké 

vysielanie sa jedná. Pokús sa všetky rámčeky preložiť! 

Na EDUPEGE máte oznam ,ohľadne nemeckého jazyka. Prosím Vás, pozrite si ho! Ďakujem ! 

OBČIANSKA NÁUKA – 8.D (samoštúdium 20.4.-

24.4.2020) 

V zošite si treba skontrolovať, či máme spísané zhrnutie pre „Rodinné právo“ (str.36) a 

„Trestné právo“(str.38) predtým, ako prejdeme na „Právne inštitúcie SR“ a nový tematický 

celok. Porovnajte si moje a vaše poznámky, doplňte čo treba a prečítajte si učivo str. 36 a 38 

(po zhrnutie) : 

RODINNÉ PRÁVO  

- odvetvie súkromného práva 

- upravuje ho Zákon o rodine 

- upravuje podmienky vzniku a zániku manželstva – úlohou manželstva je založiť 

rodinu a vychovávať deti  



- vymedzuje práva a povinnosti rodičov (vyživovacia povinnosť, zastupovanie 

maloletého, spravovanie majetku...) 

- vymedzuje práva a povinnosti dieťaťa (právo na starostlivosť, zdravý rozvoj, 

povinnosť rešpektovať rodičov, pomáhať im..) 

- rozvod je zákonný spôsob zániku manželstva 

TRESTNÉ PRÁVO 

- odvetvie práva na ochranu občanov, pred ľuďmi, ktorí porušujú zákon (ohrozenie 

života, zdravia, majetku) 

- upravuje ho Trestný zákon 

- Trestný zákon definuje „trestný čin“ (Neznalosť zákona neospravedlňuje) 

- trestná zodpovednosť – povinnosť zodpovedať sa za trestný čin (od 14-18r. ako 

mladiství, od 18r. s plnou trestnou zodpovednosťou) 

- trestný čin koná páchateľ (prípadne spolupáchatelia), vyšetruje ho polícia, môže 

zadržať a vypočuť podozrivého, výsledok vyšetrovania sa odovzdá prokuratúre 

- polícia rieši aj priestupky, za ktoré sa ukladajú sankcie (pokarhanie, pokuta..)   

 TECHNIKA – 8.D (samoštúdium 20.4.-24.4.2020) 

 

MZDA A DANE 

MZDA: 

 Je cena práce, ktorú dostáva pracovník za odvedený výkon. 

 V slovenskom práve platí, že mzda je odmena za vykonanú prácu. 

 Namiesto pojmu mzda sa niekedy používa pojem plat, ktorého definícia sa do značnej 

miery prekrýva s pojmom mzda.  

Rozoznávame podľa rozsahu: 

 Hrubú mzdu – suma pred odpočítaním daní, zdravotného a sociálneho poistenia, 

ďalších povinných či dobrovoľných zrážok 

 Čistú mzdu – výsledná suma po odpočítaní daní, zdravotného a sociálneho poistenia, 

ďalších povinných či dobrovoľných zrážok 

 Superhrubá mzda je mzda, ktorá v sebe zahŕňa aj všetky náklady zamestnávateľa na 

zamestnanca. 

DAŇ 

 Je suma peňazí určená pre štát. 



 Daň je (v slovenskom práve) platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je 

vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa 

opakujúca, a ktorú vyberá štát a orgány miestnej samosprávy v prospech verejných 

rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške 

a s presne určeným termínom splatnosť.  

 

Viac informácií v prezentácii v Power Pointe nájdete na www.bezkriedy.sk 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 8.D (samoštúdium 20.4.-

24.4.2020) 

Téma: EKO ornament 

Pomôcky: rolky z toaletného papiera, kuchynskej utierky, lepidlo (duvilax, Herkules, tavné lepidlo), 

                 nožnice, kartón, ceruzka. 

Z kartóna si vystrihnite štvorec s rozmermi cca 20x20cm (môže byť aj obdĺžnik). Rolku z toaletného 

papiera si trošku  stlačte, a nastrihajte si asi 1 cm široké pásiky. Tie si potom skladáte do rôznych 

tvarov a lepíte ich k sebe a na podklad. 

Použite svoju fantáziu. Nekopírujte, len sa inšpirujte. 

Prácu máte na dva týždne. 

Všetky práce si odkladajte. Budem ich od vás vyžadovať. 

 

Príklad, ako by vaša práca mala vyzerať: 

 

http://www.bezkriedy.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA – 8.D (samoštúdium 20.4.-

24.4.2020) 

 

7. ročník+8. ročník 

 

 

Ďakujem všetkým žiakom, ktorí mi poslali krásne rozhovory s ich obľúbeným interpretom. Ktorí ste 

nestihli, poprosím poslať na uvedený mail.  

Ostala by som ešte pri vašej tvorivosti, lebo ste mi dokázali, že ste naozaj šikovné ročníky. 

Dávam vám teda ďalšiu, možno trošku ťažšiu úlohu: 

Teraz si predstavte, že  ste moderátor/ka rádia. Sami vyberáte hudbu. Práve vás požiadali, aby ste 

napísali zoznam skladieb, ktoré by boli podľa vás vhodné pri týchto príležitostiach: 

 

Začiatok školského roka- 

Deň učiteľov- 

Deň matiek- 

Koniec školského roka- 

Pieseň pre zaľúbených 



Pieseň pre jubilanta- 

 

Hľadajte, pracujte s internetom. Všimnite si, že budete musieť vybrať piesne pre rôzne vekové 

kategórie. Hľadajte samozrejme slušné piesne, nie vulgárne.  

Teším sa na vaše nápady. 

Poprosím opäť poslať na môj mail: janka.chvojkova@azet.sk 

Teším sa a ďakujem  

 

INFORMATIKA – 8.D (samoštúdium 20.4.-24.4.2020) 

Scratch 
Scratch je programovací nástroj navrhnutý najmä pre deti vo veku 8 až 16 rokov, ale používa-

jú ho ľudia všetkých vekových kategórií. So Scratchom môžeš programovať svoje vlastné 

interaktívne príbehy, hry a animácie - a zdieľať svoje výtvory s ostatnými v online komunite.  

Scratch pomáha mladým ľuďom naučiť sa kreatívne myslieť, systematicky uvažovať a spolu-

pracovať - základné zručnosti pre život v 21. storočí. Schopnosť kódovať počítačové progra-

my je dôležitou súčasťou gramotnosti v dnešnej spoločnosti. Keď sa deti učia programovať v 

nástroji Scratch, naučia sa dôležité stratégie pre riešenie problémov, navrhovanie projektov a 

vyjadrovanie myšlienok.  

Scratch je projektom Lifelong Kindergarten Group na MIT Media Lab. Je poskytovaný bez-

platne. 

 

 


