
 

ANGLICKÝ JAZYK – 8. D (samoštúdium 23.3-

27.3.2020) 

 
Učebnica: 
 
50/1a,b, 2 vedieť čítať a prekladať text, písomne vybrať správny výraz 
vypočuť si príbeh na nahrávke – ONLINE: 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=sk&selLanguage=sk 

 
Pracovný zošit: 
 
str. 40/1 (podobné cvičenie k príbehu) 
 
slovíčka 4 A, B, C, D 
 

DEJEPIS – 8. D (samoštúdium 23.3-27.3.2020) 

Dokončiť úlohy z minulého týždňa 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - 8. D 

(samoštúdium 23.3-27.3.2020) 

Dokončiť úlohy z minulého týždňa 
 

CHÉMIA – 8. D (samoštúdium 23.3-27.3.2020) 

 

Úloha 1 Poznámky do zošita kyslíkaté kyseliny – učeb. str. 62- kyselina dusičná, kyselina 

sírová, kyselina uhličitá (vzorec,  základná charakteristika, význam, využitie) 

 

Úloha 2 Zistite vlastnosti kyselín v domácnosti (tabuľku napíšte do zošita) 

 

Vlastnosti Látka Ocot Citrónová šťava Vitamín C 

Rozpustnosť vo vode    

Skupenstvo    

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


Vzhľad/farba    
Vôňa/zápach    
Chuť    
 

 

Hádajte podľa čoho dostali názov kyseliny?  

 

Úloha 3 : 22.3.2020 bol Svetový deň vody - bola by som rada keby ste v jeden deň pili iba 

čistú vodu (ak nie ste chorí ) a porozprávali sa s rodičmi, alebo súrodencami prečo je voda  

tak veľmi dôležitá a aký význam má pre nás všetkých (skúsili si spomenúť čo sme sa o vode 

učili v 7. roč. ) 

 

 

FYZIKA – 8. D (samoštúdium 23.3-27.3.2020) 

 

1. Prezentácie, ktoré  obsahujú   učivo  z  OPTIKY (časť fyziky, zaoberajúca sa svetlom) sú pre 

žiakov 8.B, 8.C,a 8.D  uverejnené na  portáli  ALF: 

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

              →  meno žiaka (bez hesla) 

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

             do zošita. ) 

             (Učivo si môžete doplniť aj čítaním textu z učebnice Fyzika pre 8. ročník základnej školy ) 

              str.9 – str.17) 

2. Urobte si doma jednoduchý pokus –„dôkaz priamočiareho šírenia svetla“. 

Návod nájdete v učebnici Fyzika pre 8. ročník základnej školy str. 16 /úloha č.2 

 

 

BIOLÓGIA – 8. D (samoštúdium 23.3-27.3.2020) 

Vedy, ktoré sa skúmajú životné prostredie: 



Environmentalistika  

- Veda, ktorá sa zaoberá životným prostredím 

- Skúma vzájomné pôsobenie človeka a ekosystémov – vzájomné vplyvy,  pozitívne 

a negatívne dopady činnosti človeka na životné prostredie 

- Zahrňuje tiež ochranu prírody,  monitorovanie zložiek životného prostredia,  využíva-

nie prírodných zdrojov a pod. 

Ekológia 

- Vedný odbor, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím 

a vzťahmi medzi organizmami navzájom 

Znečisťovanie životného prostredia 

- ide o kontamináciu určitej zložky prostredia 

- negatívne vplyvy činnosti človeka narúšajú zložky biosféry a to vedie k ekologickým 

katastrofám, poškodzovaniu alebo zničeniu ekosystémov 

- Faktory ovplyvňujúce životné prostredie:  

a) Priemysel 

b) Energetika 

c) Ťažba nerastných surovín 

d) Doprava 

e) Odpad 

f) Poľnohospodárstvo 

 

Úloha (písomne) 

1. Vyhľadaj informácie o problematike odlesňovania dažďových pralesov, vyhľadaj aký 

dopad má odlesňovanie na živé organizmy ( rastliny, živočíchy, ľudí). 

 

 

 



 

GEOGRAFIA – 8. D (samoštúdium 23.3-27.3.2020) 

Geografia  -   Trnavský kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Prezentácie  ku každej látke sú na portáli ALF 

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

žiaka (bez hesla)      Trnavský kraj 

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

v učebnici. 

Kto má vypracovať prezentáciu o danom kraji pošlite to na adresu eva.makova@ gmail.com 

 

 

MATEMATIKA – 8. D (samoštúdium 23.3-

27.3.2020) 

 

Ahojte, decká! 

Zase sa hlásim s prácou na tento týždeň. Nebojte sa, nebude toho veľa. 

 Najskôr vyplňte pracovný list s otázkami z opakovania o rovnobežníkoch. Potom bude vašou 

úlohou zopakovať si základné vlastnosti lichobežníka (máte to v zošitoch).  

K tomu učivu si, prosím, doplňte toto: 

 

 

Lichobežník                          

Obvod: o= a + b + c + d 

(pretože lichobežník má rôzne strany, jeho obvod vypočítame ako súčet všetkých štyroch 

strán) 



Obsah: S = 
(   )  

 
  

(sčítame základne a a c, vynásobíme výškou a delíme dvomi) 

   

Ostatné si vysvetlíme cez skupinu na messengeri, dohodneme si deň a čas a všetko si spolu 

prejdeme. 

Tu je teda pracovný list s vlastnosťami a zopár úloh na výpočet obvodu a obsahu 

rovnobežníkov a lichobežníka. 

 

Vlastnosti rovnobežníka – PL 1 

1. Čo je rovnobežník? 

2. Aké rovnobežníky poznáš? 

3. Doplň definície  spoločných  vlastnosti rovnobežníka: 

a) protiľahlé strany sú ______________ a  _______________________ 

b) protiľahlé uhly sú zhodné 

c) súčet uhlov pri jednom ramene je ______ 

d) súčet vnútorných uhlov  je _______ 

e) uhlopriečky sa navzájom ______________________ 

 

4. Do každého z obdĺžnikov napíš  1, ak pre daný útvar vlastnosť platí a 0, ak vlastnosť pre útvar neplatí 

 štvorec obdĺžnik kosoštvorec kosodĺžnik 

Všetky strany sú zhodné     

Každé dve protiľahlé strany sú rovnobežné  a zhodné     

Každé dve susedné strany sú kolmé     

Všetky vnútorné uhly sú pravé     

Súčet vnútorných uhlov je 360°     

Uhlopriečky sú zhodné, navzájom sa rozpoľujú v bode  S a sú 

na seba kolmé 

    

Uhlopriečky sú zhodné, navzájom sa rozpoľujú v bode S     

Každé dva protiľahlé uhly sú zhodné     

Uhlopriečky sa navzájom rozpoľujú v bode  S a sú na seba 

kolmé a nie sú zhodné 

    

Uhlopriečky sa navzájom rozpoľujú v bode  S, nie  sú na seba 

kolmé a nie sú zhodné 

    

5. Čo je výška rovnobežníka? 

6. Vzorec pre : obvod obsah 



štvorca   

obdĺžnika   

kosoštvorca   

kosodĺžnika   

 

Obvod a obsah rovnobežníka a lichobežníka – PL 2 

1. Vypočítaj obvod rovnobežníka, ak a = 42,3 dm, b = 18,6 dm 

2. Obvod rovnobežníka je 151 mm a strana a je dlhá 43,5 mm. Aká je strana b?  

3. Strana a v rovnobežníku je 26 cm, va = 15 cm. Aký je obsah?  

4. Obsah rovnobežníka je 84 cm
2 

, jeho strana a = 10 cm. Koľko je va?  

5. Vypočítajte obvod kosoštvorca ABCD s dĺžkou strany 2 cm a výškou 3 cm.  

6. Vypočítajte obvod kosodĺžnika ABCD s dĺžkami strán 2 cm a 3 cm a výškou na stranu 

4 cm.  

7. Obvod o štvorca EFGH meria 236 mm. Vypočítajte dĺžku strany EF. 

8. Vypočítaj obvod lichobežníka v cm, ak a = 75 mm, b = 36 mm, c = 3,5cm, d = 4,4cm !  

9. Obvod lichobežníka je 17,5 m, a = 5,3 m, b = 3,9 m, c = 2,5 m.  Aká je strana d?  

10. Základne v lichobežníku sú dlhé 28cm a 16 cm. Výška lichobežníka je 13,2 cm. Aký 

je obsah lichobežníka?  

  

 

 

RUSKÝ JAZYK – 8. D (samoštúdium 23.3-

27.3.2020) 

 

1. Dokončiť zadané cvičenia a pracovný list z minulého týždňa (16.3. – 20.3.2020) 

2. Do zošita urobiť preklad viet – učebnica RJ str. 73/ cvičenie 8 - Скажите   

по- русски . 

3. Pracovný zošit Hravá ruština str. 65/ cvičenie 1 - Lekcia 18 - POČASIE - 

ПОГОДА → urobiť opis k obrázkom s využitím krátkych slovných spojení typu:                           

Тепло.  Жарко. Хорошая погода.  Светит солнце.  

            Холодно. Дует ветер. Идѐт дождь. Плохая погода. Туман. 

            Мороз. Холодно. Идѐт снег.  

 

Nová SZ  L 18   učebnica str. 76 – napísať do zošitov  

 

časť a)  большое спасибо – veľké ďakujem 

             на этой неделе -  tento týždeň 

            выставка – výstava 



            на дворе тепло, жарко – vonku je teplo, horúco 

         б) самолѐт – lietadlo  

             ракета – raketa 

            мороз – mráz,   идѐт снег – sneží,  идѐт дождь – prší 

            холодно, туман – chladno, hmla    

            дует ветер – fúka vietor  

            итересный – zaujímavý  

časť в)  učebnica RJ str. 76 → žltý rámik 

 

Gramatika   

Časovanie slovies – koncovky 3. osoby plurálu – oni = они 

они – идут , живут, éдут, пишут → ут / ут  

они – поют, встают, делают, читают → ют/ ют 

они- кричат, молчат, учат, кончат→ ат / ат 

они – говорят, сидят, смотрят, любят → ят / ят 

 

Po spoluhláskach ж, ш, ч, щ  nepíšeme  я, ю, ale iba  а, у . 

Я пишу – píšem                  они пишут - píšu 

Я скажу – poviem               они скажут - povedia 

Я кончу – končím              они кончат - končia 

Я чищу – čistím                 они чистят - čistia 

 

4. Vypracovať cvičenia z učebnice RJ str. 77/ cvičenie 1, 2  ( v 1. cvičení doplniť ročné 

obdobia, v 2. odpovedať na otázky) 

 

   Спасибо, это всѐ ! 

 

NEMECKÝ JAZYK – 8. D (samoštúdium 23.3-

27.3.2020) 

Pracovný zošit str.69 cv.7 , pomôž si knihou str.96 Tinas  Stundenplan 

Do slovníčka si napíš tieto nové slovíčka: die Physik –fyzika ,die Chemie –chémia, die Ethik- etika, die 

Geografie – geografia, der Werkunterricht –pracovné vyučovanie, der Unterrricht- vyučovanie , das 

Slowakisch- slovenčina, zeichnen- kresliť ,rysovať, basteln –modelovať ,zostavovať, lernen – učiť sa, 

lesen- čítať, schrieben – písať, brauchen – potrebovať 



Kniha str.97 Grammatik prepísať si do zošita časovanie slovesa finden /znamená v preklade nájsť, ale 

aj ako sa ti páči napr. nejaký predmet v škole/ pozri v knihe str.97 cv.15/ 

Pracovný zošit str.70 cv.9, 10, 11 

 

OBČIANSKA NÁUKA – 8. D (samoštúdium 23.3-

27.3.2020) 

Dobrovoľná úloha: Napíš tr. učiteľke stručný e-mail / správu na messenger / whats app 

o tom, ako tráviš tieto dni, ako to zvládate ako rodina, ako si pomáhate, ako vám to ide 

so samoštúdiom a podobne. (martinazakova.m@gmail.com) 

Teším sa, že aspoň takto budem o vás všetkých trochu počuť...   

Kto nestihol, môže pokračovať v PROJEKTE podľa pokynov z minulého týždňa: 

Príprava projektov podľa dohody (témy z učebnice na výber pre žiakov, ktorí neboli na 

hodine alebo zabudli, ktorú tému si vybrali: Ochrana spotrebiteľov, Rodinné právo, 

Trestné právo...) Rozsah projektu: A4 formát, text 15-20 viet, obrázky. 

TECHNIKA – 8.D (samoštúdium 23.3-27.3.2020) 

Milé deti, aby ste sa nemuseli stále učiť, tak budete mať za úlohu vyrobiť 

niečo malé, takú drobnosť pre pána učiteľa, pani učiteľku, ktorého/ktorú by ste chceli obdarovať. 

Príjemné tvorenie. Dajte do toho svoje srdce.  

PS: Vôbec to nemusí byť dokonalé, alebo niečo obrovské, hlavne nech to je vaše. 

 

INFORMATIKA – 8. D (samoštúdium 23.3-

27.3.2020) 

 

Algoritmus 

 
Algoritmus – základný elementárny pojem informatiky, je prepis, návod, realizáciou ktorého získame zo zadaných 

vstupných údajov požadované výsledky. 



Základné vlastnosti algoritmov 
1. Elementárnosť – algoritmus sa skladá z elementárneho počtu krokov 

2. Determinovanosť – po každom kroku vieme jednoznačne povedať, či algoritmus skončil, alebo nie. Je to proces, 

ktorý môže byť kedykoľvek a kýmkoľvek opakovaný s rovnakým výsledkom. 

3. Konečnosť – vykonávanie procesu opísaného algoritmom skončí po konečnom počte krokov 

4. Rezultatívnosť –postup vedie po konečnom počte krokov k vyriešeniu úlohy (result - výsledok) 

5. Hromadnosť – algoritmus je možné použiť na riešenie problémov toho istého typu 

6. Efektívnosť – algoritmus má zabezpečiť riešenie problému, v čo najkratšom čase 

 

 

NÁBOŽENSTVO– 8. D (samoštúdium 23.3-

27.3.2020) 

 

Spoločne sa doma s rodinou pomodliť.  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


