
ANGLICKÝ JAZYK – 8.D (samoštúdium 27.4.-30.4.2020) 

Ahojte všetci! Máte pred sebou kratší týždeň, pretože v piatok je sviatok 

(takže prázdniny...), tak snáď bude tých úloh aj trochu menej... 

New Unit 5: „Our environment - Climate change“ (Naše životné prostredie 

– Klimatické zmeny) 

úlohy z učebnice 

str. 56 / 1a Pospájaj slová s významom, pomôž si slovnou zásobou 5A 

str. 56 / 2a Prečítaj a vypočuj si text. Počas počúvania doplň chýbajúce slová z cvičenia 

1a (a-k). Jedno slovo nie je použité. Ústne prelož text.  

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

str. 57/3a Nájdi v texte (napr. 1 – päť vecí, ktoré produkujú skleníkové plyny) 

úlohy z pracovného zošita 

str. 44 / 1 Pospájaj slovné spojenia 

str. 44 / 2 Doplň vety s výrazmi z prvého cvičenia  

dobrovoľná úloha  

krátke video o životnom prostredí (stačí si pozrieť), čas trvania: cca 2:50 minúty 

https://www.youtube.com/watch?v=ScX29WBJI3w 

Najbližší termín angličtiny ONLINE  cez ZOOM: 30.4.2020 štvrtok,  13:00 hod. (dobrovoľné) 

DEJEPIS – 8.D (samoštúdium 27.4.-30.4.2020) 

 

- poznámky prepísať alebo vytlačiť a nalepiť do zošita 

- práca s učebnicou - str. 44 a 45 

Téma: Slovanská vzájomnosť 

Začiatkom 19. storočia: 

- snaha maďarských politikov o zmenu mnohonárodného Uhorska na jednonárodnú kra-

jinu 

- každý mal ovládať maďarčinu a hlásiť sa k maďarskej národnosti 

- mnoho ľudí sa pomaďarčilo očakávajúc zmeny v spoločenskom živote 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=sk&selLanguage=sk
https://www.youtube.com/watch?v=ScX29WBJI3w


 

Maďarizácia prinútila katolíckych a evanjelických vzdelancov spolupracovať.  

Evanjelickí vzdelanci považovali Slovákov za súčasť ČS kmeňa.  

Spoločné ciele - zvýšenie kultúry a vzdelanosti, dôraz na históriu Slovanov a Veľkej Moravy 

Založenie spolkov – Almanach Zora – v bernolákovskej slovenčine a biblickej češtine.  

Najvýznamnejší básnik bernolákovského hnutia Ján Hollý, napísal diela Svätopluk a Cyrilo-

Metodiáda. Bol katolícky kňaz, oslepol pri požiare fary.  

 

2. fáza národného hnutia 

 centrá – mestá pri Dunaji – Budín (Buda) a Pešť 

 rozvíjanie vzťahov podporovala skupina katolíckeho učenca Martina Hanuljaka. 

 v Pešti pôsobil evanjelický kňaz Ján Kollár 

o spolupracoval s katolíkmi 

o podporoval ideu slovanskej vzájomnosti (vzťahov medzi všetkými Slovanmi) 

o básnická skladba Slávy dcéra 

o spis o Literárnej vzájomnosti medzi kmeňmi a nárečiami slovanskými 

 P. J. Šafárik 

o  vedec 

o  zaoberal sa archeológiu a dejinami, literatúrou a kultúrou Slovanov 

 myšlienky o slovanskej jednote sa rýchlo šírili 

 Maďari i Rakúšania považovali ideu slovanskej vzájomnosti nebezpečnú pre celis-

tvosť monarchie a začali stúpencov prenasledovať.  

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – 8.D 

(samoštúdium 27.4.-30.4.2020) 

 

Milí ôsmaci, 

Ďakujem, že sa snažíte plniť si domáce úlohy / mnohí ste mi ich aj odfotené poslali 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.c: 0918751224 
e-mail: olveckasilvia@gmial.com 

 

 

Gramatika 

Téma:    SPOJKY 

- doplniť do tabuľky:   

  

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. 

- pred ostatnými priraď. spojkami čiarku píšeme 
- 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 

 

Úlohy: 

Učebnica, str. 57 – úloha č. 1: 

- prečítať motivačný text a zamyslieť sa nad otázkami pod ním 

- vypísať zvýraznené spojky a roztriediť ich do 2 stĺpcov na prir. a podraď. 

 

 

Doplňte do viet chýbajúce čiarky: 

 

mailto:olveckasilvia@gmial.com


V novembri mal prísť Martin na bielom koni a neprišiel. Rýchlo sa vyškriabal na strom a skryl 

sa medzi konáre. Včera tam bol a dnes už neprišiel. Pomaly sa obrátil a išiel naspäť. Nielenže 

sa neučíš ale si aj drzý. V škole bol len 2 mesiace a už ho všetci poznali. Alebo budem hrať 

futbal  alebo pôjdem do kina. Vyhrali zápas a jednako boli nespokojní. Najprv dávaš potom 

berieš. Aj sa niečo naučíš aj si niečo zarobíš.  

 

 

 

Literatúra 

Dievčenský román: L. M. Montgomeryová : Anna zo Zeleného domu – podľa svojich možností si ju 

pozrite na tomto linku: 

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

 

CHÉMIA – 8.D (samoštúdium 27.4.-30.4.2020) 

Milí ôsmaci! Bola by som veľmi rada, aby tí ktorí mi ešte nič neposlali,  urobili tak  do 

konca týždňa (prezentácia o prvku, PL- vzorce, pokusy ) a ostatným ďakujem za ich 

aktivitu a aj za účasť na online hodinách.  

Úloha 1 Poznámky do zošita: NÁZVOSLOVIE HYDROXIDOV 

 trojprvkové zlúčeniny 

 obsahujú atómy vodíka, kyslíka a hydroxidotvorný kovový prvok ( označenie :M)  

 atóm kyslíka a vodíka tvorí skupinu (OH)-,  ktorú nazývame hydroxidová skupina  

 (OH)- súčasne označujeme aj ako hydroxidový anión 

Všeobecný vzorec hydroxidov: M(OH)X 

Oxidačné číslo celej hydroxidovej skupiny je –I , zapisujeme (OH) -I 

Tvorenie vzorcov hydroxidov 

Napíš vzorec hydroxidu sodného 

1. Napíšeme značku sodíka a vzorec hydroxidovej skupiny 

                                                                NaOH 

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


2. Zapíšeme jednotlivé oxidačné čísla: 

    Názvoslovná prípona v uvedenom hydroxide je – ný (sodný) 

    Z názvoslovnej prípony atómu sodíka vyplýva, že atóm sodíka  má oxidačné číslo +I.  

                             Na+I(OH)-I  

3. Použijeme krížové pravidlo 

4. Keďže číslo „1“ do vzorca nepíšeme, ostáva:    Na(OH) 

5. Platí, ak sme za hydroxidovú skupinu nenapísali žiadne číslo,  nepíšeme ani  zátvorku 

teda vzorec hydroxidu sodného je:   NaOH 

 Napíš vzorec hydroxidu vápenatého 

1. Napíšeme značku vápnika a vzorec hydroxidovej skupiny 

                                                                CaOH 

2. Zapíšeme jednotlivé oxidačné čísla: 

    Názvoslovná prípona v uvedenom hydroxide je – natý (vápenatý) 

    Z názvoslovnej prípony atómu vápnika vyplýva, že atóm vápnika má oxidačné číslo +II. 

Ca+II(OH)-I  

3. Použijeme krížové pravidlo 

4. Vzorec hydroxidu vápenatého je teda:      Ca(OH)2 

5. Zátvorky v tomto prípade píšeme, pretože sme za hydroxidovú skupinu  napísali číslo 2.  

 Keďže „1“ do vzorca nepíšeme, za vápnikom nie je napísané  žiadne číslo.  

PRECVIČOVANIE – skúste vyplniť, čo nebudete vedieť  na online hodine si prejdeme 

 

ONLINE HODINA  28.4.   8.A   11:00 

                                29.4.   8.D   13:00 

Názov hydroxidu Vzorec hydroxidu 

hydroxid draselný  

hydroxid horečnatý  

hydroxid železitý  

hydroxid zlatistý  

hydroxid zinočnatý  

hydroxid meďný  

hydroxid olovičitý  

Hydroxid strieborný  

hydroxid manganičitý  



                                30.4.    8.C   11:00 

                                 30.4.   8.B   13:00 

 

Úloha 2: vypracovať PL- KYSELINY  a poslať na mail: jkacinova@azet.sk 

1. V molekule každej kyseliny sa nachádza atóm (podčiarkni): 

       dusíka                  kyslíka                            uhlíka                        vodíka 

2. Bezkyslíkaté kyseliny sú: 

a) dvojprvkové zlúčeniny vodíka a kyselinotvorného prvku 

b) trojprvkové zlúčeniny vodíka, sodíka a kyselinotvorného prvku 

c) dvojprvkové zlúčeniny vodíka a kyslíka 

3. Kyslíkaté kyseliny sú: 

a) dvojprvkové zlúčeniny vodíka a kyselinotvorného prvku 

b) trojprvkové zlúčeniny vodíka, kyslíka a kyselinotvorného prvku 

c) dvojprvkové zlúčeniny kyslíka s kovmi 

4. Doplň chemický vzorec a názov kyseliny, ktorá sa nachádza v ľudskom žalúdku:  

__________________________________________________ 

5. Zakrúžkuj pravdivé tvrdenia o kyseline sírovej: 

a) táto kyselina odoberá prírodným látkam vodu – je hygroskopická 

b) je veľmi prchavá 

c) nazýva sa aj „krv chemického priemyslu“ pretože je nevyhnutná pri výrobe mnohých látok 

d) je to látka, ktorá spôsobuje globálne otepľovanie 

6. Pri riedení kyselín: 

a) lejeme kyselinu do vody 

b) lejeme vodu do kyseliny 

7. Podčiarkni vlastnosti kyseliny dusičnej 

a) je to prchavá, nestála kvapalina, vyrábajú sa z nej hnojivá aj výbušniny 



b) pôsobí leptavo a žieravo na pokožku 

c) jej rozkladom vznikajú neškodné oxidy 

d) bežne sa používa v domácnosti, pridáva sa do jedál 

8. Uveď aspoň po dva príklady použitia kyseliny: 

a) HCl: ___________________________________________________________________________ 

b) HNO3: _________________________________________________________________________ 

c) H2SO4: _________________________________________________________________________ 

9. Napíš, ako poskytneme prvú pomoc pri poliatí pokožky kyselinou: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Napíš vzorce kyselín: 

Kyselina jodistá 

Kyselina siričitá 

Kyselina chlorovodíková 

Kyselina chlórnatá 

kyselina fosforečná 

kyselina dusičná 

kyselina chrómová 

11. Napíš názvy kyselín: 

HBr 

H2 MnO4 

HNO 

H2CO3 

HF 

HBrO3 

H2PbO2 



 

FYZIKA – 8.D (samoštúdium 27.4.-30.4.2020) 

 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo pod názvom  „ Guľové zrkadlá  “ 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 aj obrázky , ktoré si môžete prepísať a prekresliť 

/prerysovať  do zošita. 

 V závere prezentácie sú otázky, na ktoré odpovede nájdete v prezentácií alebo na in-

ternete 

 

2. Doplniť učivo o guľových zrkadlách  s krátkymi videami a úlohami  na precvičenie si môžete 

na stránke : 

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

 

Prírodovedné predmety →ZŠ -2.časť → Fyzika → XVll. Svetlo  → Guľové zrkadlá 

(Pri otváraní musíte mať trpezlivosť!!!) 

 

P.S.  Ešte stále  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 

 

BIOLÓGIA – 8.D (samoštúdium 27.4.-30.4.2020) 

 

Faktory  životného prostredia 

Na životné prostredie vplýva veľmi veľa faktorov. Tieto faktory vo väčšine prípadov spôsobujú 

rôzne environmentálne záťaže a znečistenia.  

Hlavné príčiny negatívneho vplyvu na prostredie: 

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


 Nerovnomerný vývoj častí sveta, 

 zameranie vedeckých poznatkov na podmaňovanie prírody bez ohľadu na dôsledky,  

 podceňovanie ochrany podmienok života na Zemi, 

 rýchly rozvoj spotreby a výroby, 

 necitlivé správanie a konanie ľudí voči prírode, 

 rýchly rast svetovej populácie, 

 nedostatočné využívanie ekologických  poznatkov v praxi. 

 

Úloha: 

Napísať názor na tému: Ako ovplyvnil koronavírus životné prostredie 

Žiaci si zistia prostredníctvom internetu, médií, televízie informácie o tom, ako v súčasnosti 

ovplyvňuje koronavírus životné prostredie. Každý žiak vedie zdroje, z ktorých čerpal 

informácie.  

Vypracovanie poprosím zaslať na mail dominikajamborova11@gmail.com 

Prajem pekný týždeň  

GEOGRAFIA – 8.D (samoštúdium 27.4.-30.4.2020) 

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

žiaka (bez hesla)  -    Žilinsky kraj 

Spravte si skrátené poznámky zo Žilinského  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 

a ostatné kraje,  prosím, pošlite mi to. Ďakujem. 

 

Žilinský kraj 

1. Doplň text: 

Žilinský kraj leží na ................................................................ Slovenska. Hraničí s  

 

........................... a .................................... republikou. Do tohto kraja zasahujú svojou  

 

západnou časťou 2 národné parky: .........................................a .................................................  

 

Okrem nich  tu ležia ešte NP ....................................................... a NP ........................................ 

2. Vysvetli pojem teplotná inverzia. 

 

mailto:dominikajamborova11@gmail.com


3. Vytvor dvojice: 

Ružomberok   Orava 

Martin    Kysuce 

Dolný Kubín   Liptov 

Čadca    Turiec 

 

4. K indíciám doplň mesto: 

Automobilka KIA – 

Slovenské celulózky a papierne – 

Výroba a spracovanie koží –  

P.O.Hviezdoslav –  

Železničný uzol –  

Tatralandia –  

Kúpele – 

 

5. Napíš  5 lyžiarskych stredísk. 

 

 

6. Doplň názov. 

 Múzeum kysuckej dediny -  

 Múzeum liptovskej dediny – 

 Múzeum oravskej dediny – 

 Múzeum slovenskej dediny –  

 Živý skanzen pri Ružomberku  – 

 

 

 

 

7. Zisti, čo znamenajú (kde sa nachádzajú, kde sa konajú, čo vyrábajú ...) nasledujúce pojmy: 



- mondi: ........................................................................................................... 

- Rajec Kofola: ................................................................................................. 

- Vychylovka: ................................................................................................... 

- Domašínsky meander: .................................................................................. 

8. Vytvor správne trojice: 

1 Nízke Tatry  A  Veľký Kriváň I  1723 m 

2 Západné Tatry  B  Babia Hora II 2248 m 

3 Malá Fatra  C Ďumbier III 1708 m 

4 Oravské Beskydy D Bystrá  IV 2045 m 

 

9. Do mapy zakresli: 

- štátnu hranicu s Českom a Poľskom 

- polohu Trenčianskeho, Prešovského a Banskobystrického  kraja 

- regióny: Liptov, Orava, Kysuce, Turiec, Horné Považie 

- mestá Vrútky, Rajec, Liptovský Hrádok, Trstená 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA – 8.D (samoštúdium 27.4.-30.4.2020) 

 

Ahojte, decká. 

Tento týždeň vás čaká 10 úloh na výpočet objemu hranola, ktorý sme prebrali cez Messenger. 

Nezabudnite, že k tomu treba celý postup.  

Stretneme sa v utorok v klasickom čase na messengeri. 

Majte sa zatiaľ krásne, oddychujte, poslúchajte a dávajte na seba pozor. 

Krásny týždeň želám 

 

 

1. Určite objem štvorbokého hranola vysokého 10cm, ak jeho podstata je obdĺžnik s roz-

mermi 8cm a 1,2dm. 

2. Podstava hranola je kosoštvorec s dĺžkou strany 30 cm a výškou 27 cm. Výška hranola 

je 5dm. Aký je objem hranola? 

3. V nádrži je 1320 litrov vody. Nádrž má tvar hranola, jej podstavou je obdĺžnik so stra-

nami a= 0,6 m a b= 1,5 m. Do akej výšky siaha voda v nádrži? 

4. Koľko m³ betónu potrebujeme na zhotovenie stĺpa tvaru pravidelného štvorbokého 

hranola, ak a=60cm a výška stĺpa má byť 2m? 

5. Pravidelný štvorboký hranol má hranu podstavy a = 7,1 cm a bočnú hranu = 18,2cm 

dlhú. Vypočítajte jeho objem. 

6. Vypočítaj objem štvorbokého hranola vysokého 2 dm, ktorého podstava je obdĺžnik so 

stranami 17 cm a 1,3 dm. 

7. Vypočítajte objem trojbokého hranola vysokého 10cm, ktorého podstava je: rovnos-

tranný trojuholník s rozmermi a = 5cm, va = 4,3cm. 

8. Vypočítaj objem štvorbokého hranola vysokého 2dm, ktorého podstava je lichobežník 

so základňami 12cm, 6cm, výškou 4cm a s ramenami dlhými 5cm. 

9. Zmestí sa do akvária tvaru kvádra s rozmermi a=3dm, b=6dm, c= 5dm 30 litrov vody? 

10. Vypočítaj objem štvorbokého hranola vysokého 2dm, ktorého podstava je štvorec so 

stranou 15cm. 

 

 RUSKÝ JAZYK – 8.D (samoštúdium 27.4.-30.4.2020) 

Ahojte!  

 

Minulý týždeň som vám cez Edupage 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.  Pozrite si ich, 

prosím vás.  

 

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.  

 Na on-line hodinách som vám okrem iného vysvetlila aj spôsob posielania úloh mailom. Váš 

spolužiak Andrej to poslal aj ako odkaz v rámci pracovnej skupiny →  Samoštúdium RJ 

8.D+8.B. 

  

POSIELANIE ZADANÍ Z RJ VO FORMÁTE  WORD  

 -  fotky úloh, ktoré  ste vypracovali dáte ako → jednu WORD PRÍLOHU 

      čiže spolu mi mailom pošlete 3 prílohy  nazvané presne takto: 

    Názov prílohy – vaše meno a priezvisko, trieda   

                  ↓                                       ↓                                  Poznámka 

1. PL – ročné obdobia – Janko Mrkvička, 8.D                 (PL obsahoval 3 cvičenia) 

2. PZ – cvičenia 18. L–  Janko Mrkvička, 8.D                 (PZ, konkrétne str. 65, 66, 67) 

3. Prepis textu – list 18.L – Janko Mrkvička, 8.D             (Text listu z učebnice RJ str.75) 

                                                                                        Namiesto Janka Mrkvičku, dáte  

                                                                                        svoje meno priezvisko, triedu 

       Ďakujem za pochopenie a poslanie zadaní! 

 

V platnosti samozrejme zostáva čítanie textov z učebnice RJ str. 68-69, str. 72, str.75 

Ovládanie fráz súvisiacich s ročnými obdobiami a počasím – хoрoшая пoгoда, плoхая 

пoгoда, теплo, светит сoлнце, дует ветер, идёт дoждь, хoлoднo..... 

 

Skontrolujte si vypracovanie cvičení z PZ Hravá ruština str. 64 

 ↓ 

PZ str. 64 

1. Pri každej vete ste vybrali  jednu z možností a zakrúžkovali správne slovo, ktoré 

vo vete chýba.  

Riešenie: a) зимой, b) отдыхает, c) собирать, d) любит 

 

2. Úloha bola  zameraná na koncovky slovies v 3. osobe jednotného čísla. 

 Riešenie: помогает, говорит, читает, живёт 

 

3. Doplnili ste koncovky  slovies: 

Riešenie: -у, -ет, -ете, -им, -ёшь, -у, -ёт, -ишь, -ит, -ю 

 

4. Preklad viet zo SJ do RJ 

 Riešenie: Зимой мы лепим снежную бабу. Весной я помогаю бабушке и 

дедушке в огороде. Летом Катя загорает на солнце. Осенью папа работает в 

саду. 



 

V programe Alf ste si mali urobiť test -  Времена гoда. Пoвтoрение. Kto si ho neurobil, 

nedokončil, nech sa činí tento týždeň. 

ДO ВСТРЕЧИ! 

 

NEMECKÝ JAZYK – 8.D (samoštúdium 27.4.-30.4.2020) 

Gramatika k lekcii číslo 3. 

Napíš si prosím ťa do zošita: 

Slovesá s odlučiteľnou predponou. 

Sú to slovesá ,ktoré majú na začiatku slova predponu: ab, an, auf,aus,über,ein,um,vor,zurück,fern.  

Táto predpona sa odlúči od slovesa a dá sa na koniec vety. 

Príklady odluč.slovies: fernsehen/ pozerať televíziu/,anrufen/telefonovať/, anfangen /začať/, 

zurückfahren/ísť naspäť/,aufstehen/vstať/ 

Príklad : Ich sehe fern. Pozerám televíziu. 

                Er fährt nach Hause zurück. Ide naspäť domov. 

Väzba gibt es. 

Táto väzba sa spája vždy s akuzatívom, teda so 4.pádom.Používa sa v zmysle byť, existovať,vyskytovať 

sa. Napríklad: Gibt es keinen Krimi? /Nie je žiadna krimi?/Was gibt es im Fernsehen?/Čo dávajú 

v televízii?/ 

Pracovný zošit: str.73 cv.1,2 

                            str.74 cv.4 

 

OBČIANSKA NÁUKA – 8.D (samoštúdium 27.4.-

30.4.2020) 

Poznámky do zošita:  

Právne inštitúcie Slovenskej republiky 

- Štát poskytuje ochranu občanov (chráni pred porušovaním práv) 

- Orgány ochrany práva: polícia, prokuratúra, súdy, advokácia, notárstvo 



- Súdny proces – hlavné pojednávanie na súde v trestnej veci má viac častí (prednesie sa 

obžaloba, vypočujú sa svedkovia, poškodený, sudca alebo senát rozhoduje o vine alebo 

nevine)  

- V súdnej sieni musí byť: prokurátor (žalobca), advokát (obhajca), sudca alebo senát (senát 

tvorí sudca a dvaja prísediaci) 

- Proti súdnemu rozhodnutiu (rozsudku) sa dá odvolať k vyššiemu súdu, môže sa tak vrátiť na 

prerokovanie 

- Obžalovaný sa stáva odsúdeným, ak rozsudok nadobudne právoplatnosť (dovtedy platí 

prezumpcia neviny) 

+ ZAKRESLITE SI do zošita diagram str.41 (SENÁT, PROKURÁTOR...) 

HUDOBNÁ VÝCHOVA – 8.D (samoštúdium 27.4.-

30.4.2020) 

Odkaz: Žiaci, ktorí nespravili úlohy z predošlého obdobia a majú 

ich poslať, sa majú ozvať. (môžu aj na mail triednej) 

 

 

 

TECHNIKA – 8.D (samoštúdium 27.4.-30.4.2020) 

Ahojte ôsmaci,  

dnes máte pripravenú praktickú úlohu na hodinu techniky. 

Z odpadového materiálu, ktorý nájdete doma, vytvoríte pomôcky pre 

malé detičky. Recyklujte. 

Pripravila som vám dva obrázky, podľa ktorých budete pracovať. 

Inšpirujte sa, nemusíte presne kopírovať. 

Pokúste sa vyrobiť obidve pomôcky. Na budúci rok ich môžeme 

odniesť do škôlok v našom meste. Práce si zatiaľ odložte doma. 

Práce mi odfoťte a pošlite na mail: dana.kopencova@centrum.sk 



 

Všetkých vás pozdravujem  :) 

 

INFORMATIKA – 8.D (samoštúdium 27.4.-30.4.2020) 

 

Imagine Logo 

Imagine Logo je programovací jazyk a IDE prostredie určený na výuku progra-

movania na základných a stredných školách. Imagine je pokračovateľom progra-

movacieho jazyka Logo.  

Imagine Logo patrí medzi detské programovacie jazyky, napriek tomu v ňom 

možno písať aj komplexnejšie aplikácie. Motivačným základom je ovládanie ko-

rytnačky Žofky, ktorá ovláda niekoľko základných príkazov, ktoré žiak píše v 

materinskom jazyku. Na začiatku príkazy zadáva cez príkazový riadok, po-

stupne však sady príkazov zoskupuje do procedúr a celých projektov.  

Imagine v IDE prostredí je interpretačný jazyk, projekt možno skompilovať do 

exe súboru. Projekt tiež možno zverejniť na www stránkach, používateľ, ktorý 

by si ho chcel spustiť v prehliadači musí mať nainštalovaný plugin.  

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Integrovan%C3%A9_v%C3%BDvojov%C3%A9_prostredie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Logo_(programovac%C3%AD_jazyk)


 

 

 

 

 

 


