
 

ANGLICKÝ JAZYK – 8. D (samoštúdium 30.3-

3.4.2020) 

 
1. úlohy z učebnice: 
51/3b,c vypočujte si koniec príbehu na nahrávke*, na druhé počúvanie odpovedzte 
na otázky 
51/4a spojiť a vypísať výrazy, vedieť preložiť, 5a objednávanie jedla: dať časti dialó-
gu do správneho poradia (prípadne skontrolovať s nahrávkou*) 
51/6 doplniť dialóg z príbehu, vedieť preložiť  
(žiadosť o niečo: Could you...+neurčitok?=Mohol by si...? 
 / Would you mind..+sloveso s ing.? = Vadilo by vám...?) 
51/7 nácvik fráz v tvorbe dialógov za použitia tabuľky výrazov 
 
*nahrávky – ONLINE: 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=sk&selLanguage=sk 

 
2. úlohy z pracovného zošita: 
 
str. 40/2, 41/3a pospájať frázy, pýtať sa k obrázkom, /3b prepísať frázy s „Would you 
mind...+sloveso s ing?“ 
 
slovíčka 4 A, B, C, D 
 

DEJEPIS – 8. D (samoštúdium 30.3-3.4.2020) 

- téma: Slovenské národné hnutie 

 

- učebnica str. 39 – tabuľka – 3 fázy slovenského národného hnutia – odpísať do zošita, 

 

- učebnica str. 39 – slovníček – vedieť vysvetliť pojmy vyznačené hrubotlačou; 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - 8. D 

(samoštúdium 30.3.-3.4.2020) 

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


Literatúra 

- prečítať knižku zo svojho obľúbeného žánru, 

- v rámci svojich možností si pustiť sfilmovanú novelu TRI GAŠTANOVÉ KONE, prikla-

dám link na youtube https://www.youtube.com/watch?v=xtlqPL-V_Yc 

 

Slovenský jazyk 

Citoslovcia 

- motivačný text z učebnice: Prvá láska... (učebnica, str. 62),  je v úlohe č. 4 (str. 62), 

prerozprávaný len pomocou citosloviec – pokúste sa aj vy podobným spôsobom pre-

rozprávať aj vy napríklad rozprávku O Červenej čiapočke (môžete si vybrať len časť 

rozprávky), 

Syntax 

- vybrať si z pracovného listu 1 vetu (určiť vetné členy, vypísať sklady, graficky znázor-

niť) 

 

 

CHÉMIA – 8. D (samoštúdium 30.3-3.4.2020) 

 

 

ÚLOHA 1  V programe ALF precvičovať halogenidy a oxidy 

 

Prihlásenie: zstribecskato.sk – program ALF-kód školy:zstribecskato (bez hesla)- výber 

triedy – meno žiaka (bez hesla) 

 

 

ÚLOHA 2  Pokusy s kyselinou octovou 

Pokyny: Každú úlohu vypracujte tak, že si napíšete názov úlohy a doplníte výsledky a záver.  

PRACUJTE OPATRENE! 

https://www.youtube.com/watch?v=xtlqPL-V_Yc


 

Úloha A:  Zistite vlastnosti kyseliny octovej 

Chemikálie a pomôcky: ocot,  pohár , papier, vatová tyčinka/špajdľa, sviečka 

Postup: Na biely papier napíšte ľubovoľný nápis pomocou octu. Nechajte poriadne uschnúť. 

Pohybujte papierom nad sviečkou. Výsledok nalepte do zošita. 

Záver (napíšte do zošita odpovede):  

1.  Čo nastalo pri pohybe papiera nad sviečkou? 

2. Na aké účely sa používa kyselina octová? (vyhľadajte na internete alebo v dostupnej 

literatúre) 

3. Aký postup zvolíš ak si ruku poleješ kyselinou? (pomôžte si učebnicou) 

 

 

Úloha B: Zistite rozpustnosť vaječnej škrupinky, piesku, prášku do pečiva, vlastná vzorka  

v roztoku kyseliny octovej. 

Chemikálie a pomôcky: 8% ocot, vlastná vzorka , vaječná škrupinka, piesok, sóda bikarbóna, 

poháre, lyžičky 

Postup: Do každého pohára nalejte po 20 ml(približne, nemusí byť presne len aby bolo 

v pohároch rovnako) octu a pridajte jednu skúmanú látku. 

 

 Vlastná vzorka Vaječná 
škrupinka 

Piesok Sóda bikarbóna 

Priebeh reakcie 
s octom 

    

 

Záver (odpovede napíš do zošita):  

1.S ktorou látkou reagoval ocot?  

2.Aká plynná látka sa uvoľnila? 

 



 

Úloha C: Overte, či možno plynom vzniknutým reakciou octu a sódy bikarbóny hasiť plameň. 

Chemikálie a pomôcky: ocot,  sóda bikarbóna, pohár, sviečka, zápalky, drevená špajdľa, 

Postup: Do pohára nalejte 50 ml octu. Pridajte 1 lyžičku sódy bikarbóny. Premiešajte a ihneď 

priložte horiacu špajdľu. Pozorujte. Pokus zopakujte a skúste zahasiť plameň sviečky. 

Záver (zapísať odpovede do zošita): 

1.Uveďte, čo ste pozorovali po vložení horiacej špajdle. 

2.Rozhodnite, či plyn vzniknutý chemickou reakciou octu a sódy bikarbóny bol kyslík alebo 

oxid uhličitý.  

3.Zhasli ste plameň sviečky? 

 

V prípade ak nemáte doma špajdľu tento krok vynechajte skúste použiť iba sviečku. 

 

Všetky svoje výsledky aj z minulého týždňa odfotografujte a pošlite mi na mail: 

jlomazova@azet.sk  Každú prácu ohodnotím  

 

 

FYZIKA – 8. D (samoštúdium 30.3-3.4.2020) 

 

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

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

              str. 17 – 23) 

2. Urobte si doma jednoduchý pokus –„Ako si urobiť dúhu“. 

mailto:jlomazova@azet.sk


Návod nájdete v učebnici Fyzika pre 8. ročník základnej školy str. 21 /úloha č.1 

Pozn. Jeden pokus na rozklad svetla ste si už mali urobiť v týždni od 16.3. -20.3.2020, preto 

stačí, ak si urobíte doma aspoň jeden z týchto dvoch pokusov.  Pekné farebné spektrum, kto-

ré vznikne môžete zdokumentovať fotografiou. 

3. Prezentácie o Slnku, ktoré ste si mali za úlohu tvoriť už v prvom týždni (16.3. -20.3.2020) 

mi môžete (nie je to povinné !)posielať  na mail :   zlatapavlovicova@gmail.com  najneskôr do 

30.4.2020 

        Pokyny k prezentácií : 

      a)Každá strana musí obsahovať  obrázky a iba heslovité, zrozumiteľné, zaujímavé   informácie 

          o Slnku, ako zdroji svetelného a tepelného žiarenia, nevyhnutného pre život 

      b)Počet strán  5 - 7 

     c)Na prvej strane uveďte Vaše meno a triedu 

     d) Prezentácia nemá byť len  kópiou, ale Vašou vlastnou  prácou!  

  

 

BIOLÓGIA – 8. D (samoštúdium 30.3-3.4.2020) 

Znečistenie životného prostredia 

Znečistenie = zamorenie životného prostredia s materiálmi, ktoré narúšajú ľudské zdravie, 

živé organizmy, kvalitu života alebo funkcie ekosystémov.  

-niektoré znečistenia životného prostredia sú výsledkom prírodných príčin ako napr. 

vulkanické erupcie, najväčší podiel však majú ľudia svojimi aktivitami. 

Priemysel: 

-priemysel znečisťuje zložky životného prostredia rôznymi látkami – zlúčeninami ťažkých 

kovov, zlúčeninami chlóru, oxidmi dusíka, uhlíka, síry a pod.  

Energetika: 

- Tepelné elektrárne spaľujú tuhé palivá. Spaľovaním sa uvoľňujú plyny (oxid uhličitý, 

oxidy síry..), ktoré spôsobujú skleníkový efekt a kyslé dažde. 

- Energetika znečisťuje vodu, ovzdušie, pôdu plynnými a pevnými emisiami. 

- Využívať možnosti  získavania energie z prírodných zdrojov- zo slnečného žiarenia, 

vodných tokov, vetra, geotermálnej energie. 

mailto:zlatapavlovicova@gmail.com


Ťažba nerastných surovín:  

- Vplýva na povrch litosféry a mení krajinu 

- Lomy, štrkoviská zaberajú úrodnú pôdu, narúšajú a menia ekosystémy a spoločenstvá, 

znečisťujú vodu 

- Pri ťažbe ropy a zemného plynu dochádza k ich úniku a znečisteniu prostredia 

 

 

GEOGRAFIA – 8. D (samoštúdium 30.3-3.4.2020) 

Geografia     Nitriansky kraj 

zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  

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

Nitrianský kraj 

 

Spravte si skrátené poznámky z Nitrianskeho  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 30.3.-3.4.2020) 

 

Ahojte, decká! 

Práca na tento týždeň sa bude týkať konštrukcie lichobežníka. Verím, že ste ma poslúchli 

a základné vlastnosti ste si zopakovali. Nebojte sa, najskôr si spolu cez internet veci 

vysvetlíme a potom to bude na vás, aby ste si konštrukciu precvičili. 

Majte sa zatiaľ pekne, teším sa na ďalší pokec s vami.  

 

Zadanie: 

1. Zostrojte lichobežník ABCD, ak a=7,3cm; | DAB|=68°; d=5,5cm; c=4,2cm. 

2. Zostroj pravouhlý lichobežník: AD AB,  |AB | = 6cm, |AD | = 4cm, | CD | = 3cm 

3. Zostrojte lichobežník ABCD, ak a=4,5cm; | ABC|=112°; v=5,2cm; c=6,9cm 

a vypočítajte obsah tohto lichobežníka. 

4. Zostrojte lichobežník ABCD, ak a=5cm; | DAB|=105°; v=4,2cm; c=7,6cm 

a vypočítajte obsah tohto lichobežníka. 

5. Zostrojte lichobežník ABCD, ak a=6,8cm; | ABC|=72°; b=5,3cm; c=3,7cm. 
 

 

RUSKÝ JAZYK – 8. D (samoštúdium 30.3-3.4.2020) 

 

1. Dokončiť cvičenia z minulého týždňa.  

2. Opakovať slovnú zásobu –  lekcia 17 + 18 

3. Vypracovať priložený pracovný list  

 

RJ 8. ročník  - PL Opakovanie - Повторение 

 













1. Дополнитe   глаголы в  нужной  форме.  (Doplňte slovesá v náležitej forme.) 

Малчики игра ___  в футбол.  Девочки люб___ кататься  на  коньках.  Вечером родители  

смотр__  телевизор.  Утром ученики ид___ в школу.   Зимой дети леп___   снежную 

бабу.  Осенью Ира  и Лена  собира___   яблоки.  В шесть часов вечера они готов___  

ужин.  Саша и Нина жив___  в  Москве.  Они говор___  по – русски. 

 

2.   Переведите  на  русский  язык.   (Preložte do ruského jazyka.) 

prázdniny........................................   lietadlo.....................................  raketa........................ 

vietor...........................  mráz...............................  dážď............................ sneh.....................    

robota.........................     model ..........................  výstava........................ jazero .................   

počasie........................  rodičia .............................. chladno...................... teplo.................... 

3. Присоедините  правильно.   (Priraďte správne.) 

  A:  идёт дождь                             а:  svieti slnko   ___ 

  Б : какая погода                           б:  fúka vietor  ___ 

  В: светит солнце                          в:  prší  ___ 

  Г:  дует ветер                                г:  aké je počasie ?  ___ 

  Д : открыватъ выставку              д: sneží  ___ 

  Е:  идёт снег                                 е: otvárať výstavu  ____ 

 

4. Дополнитe  предлоги ( в,  из,  с , со )     (Doplňte predložky v, z, s, so. ) 

Мы идём ................. шкóлы ................. два часá.   Тáня и Кáтя идýт ................. стадиóна. 

Пéтя и Адам éдут ............ кинó.   Мáльчики идут .......... каткá.  

Когдá  начинáются  урóки ...............шкóле?  ............. вóсемь часóв. 

5. Переведите  на  словацкий  язык. ( Preložte do slovenského jazyka.) 

Весной бабушка  часто работает в огороде. ............................................................................         

Наша семья любит отдыхать на даче. ...................................................................................... 

Зимой мы катаемся на лыжах и санках.  .................................................................................. 

Какая погода у вас была вчера? ................................................................................................ 

6. Дополнитe  антонимы ( Doplň antonymá). 

день - ..................................         утро - ................................. 



тепло - ................................         лео - ................................... 

 

Pracovný zošit Hravá ruština str. 65/ cvičenia 2, 3 - lekcia 18 - POČASIE – ПОГОДА, 

нарисуй какая у нас сегодня погода  (nakresli, aké je u nás dnes počasie) 

Str. 66/ cvičenia 4, 5, 6, 7 (tajnička) 

Kontrola cvičení z PZ - str. 66 

cvičenie 4 – они помогают , они знают, они идут,  они видят  - 3. os. Plurálu 

cvičenie 5 – ученики, пишут, я хочу, роликовых , пожалуйста, мальчики, решат задачу,  

                    Саша помогает, ищу ( hľadám) очки (okuliare). 

cvičenie 6 –  preklad viet  

Осенью  стоит  холодная  погода.  После обеда мальчики  катаются на  велосипеде.       

В плохую  погоду  дети  остаются  дома.  Родители смотрят  телевизор. 

cvičenie 7 – tajnička  

1. спасибо,  2. Мороз,  3. гриб,  4. самолѐт, 5. родители,  6. кукла  

 ↓ 

Tajnička ukrýva slovo, ktoré  doplníte do porekadla:  Ветер дует, а незнает, что 

погоду он меняет.  (Vietor fúka a nevie, že tak mení počasie.) 

 

4. Do zošitov RJ urobiť čitateľný prepis listu: „Привет, Ян:!“ - z učebnice  

RJ/ str. 75  

 

      Pozdravujem všetkých!  Teším sa na Vás !             

 



NEMECKÝ JAZYK – 8. D (samoštúdium 30.3-

3.4.2020) 

 

Pracovný zošit str.71 cv.14 

                           Str.72 cv.16, 17 

Do zošita si opíš tieto otázky a odpovedz! 

1.Wie heißen die Wochentage ? 

2.Wann hast du Sport ? 

3.Wie ist dein Stundenplan ? 

4.Was sucht du in der Tasche ? 

5.Hast du am Samstag Unterricht ? 

6.Wie findest du Chemie ? 

7.Wie viele Stunden hast du am Dienstag ? 

8.Welche Sprache lernst du ? 

9.Was sind deine Lieblingsfächer ? 

10.Brauchst du jetzt das Heft ? 

 

OBČIANSKA NÁUKA – 8. D (samoštúdium 30.3.-

3.4.2020) 

Odovzdávanie projektov do 3.4.2020 (piatok): prosím o zaslanie projektov na mail 

podľa dohody (témy z učebnice na výber: Ochrana spotrebiteľov, Rodinné právo, Trestné 

právo...a ďalšie podľa vlastného výberu) Rozsah projektu: A4 formát, text 15-20 viet, 

obrázky.  

Projekty následne vyhodnotím. Poprosím uviesť aj 1-2 príklady zo života na konkrétne 

právo, ktorého sa projekt týka. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa mi ozvali a zaslali mi zastručný e-mail / správu na messanger 

/ whats app o tom, ako trávite tieto dni, ako to zvládate ako rodina, ako si pomáhate, 

ako vám to ide so samoštúdiom a podobne. Som rada, že aspoň takto viem, že ste 

v poriadku..a čakám a teším sa na ďalších, ktorí sa ozvú  



ZAUJÍMALO BY MA ČI MÁTE / NEMÁTE PRÍPADNÉ NEJASNOSTI S UČIVOM 

z ktoréhokoľvek predmetu, napr. p.uč. z matematiky sa pýta, či rozumiete všetkému, čo 

posiela, alebo máte nejaké otázky...dajte mi prosím vedieť a ja jej to prepošlem, kľudne 

mi to môžete odfotiť a poslať cez messanger... alebo mailom... 

martinazakova.m@gmail.com 

TECHNIKA – 8.D (samoštúdium)  

Práca od 30.3. - 17.4. 2020 (pretože za tie 3 týždne nám vychádzajú 2 hodiny) 

Vašou úlohou bude: 

1. Upiecť s mamkou, alebo babkou zákusok, koláčik...na Veľkú noc. 

2. Podľa receptu rozpísať ingrediencie na zákusok. 

3. Vypracovať cenu zákusku, podľa cien v obchode. (viem, že nemáme chodiť do obchodov, ale 

myslím si, že vám radi poradí mamka, babka alebo internet. 

 

Prajem Vám a Vašim drahým krásne veľkonočné sviatky.  

 

 

 

INFORMATIKA – 8. D (samoštúdium 30.3-3.4.2020) 

 

ALGORITMUS 

Základné pojmy 

Problém - stav, v ktorom jestvuje rozdiel medzi tým, čo v danom momente máme a tým, čo 

chceme dosiahnuť 

Riešenie problému - odstraňovanie rozdielu medzi pôvodným stavom a tým, čo chceme do-

siahnuť 

Algoritmus - postup, ktorým sa pri riešení problému riadime 

Program - zápis algoritmov v počítači. 

Pretože program je návod ako spracovávať určité informácie, musíme najskôr náš problém 

sformulovať ako problém spracovania informácií. To znamená, že najskôr musíme vytvoriť 

určitý informačný model riešenia problému. Informačný model, ktorý sa nazýva úloha, 

musí obsahovať: 

1. popis informácií potrebných pre riešenie problému, t.j. popis vstupných podmienok,  



2. popis informácií, ktoré majú predstavovať riešenie úlohy, t.j. popis výstupných podmienok,  

3. vzťahy, ktorými sa dostaneme od vstupných k výstupným podmienkam.  

Okrem týchto základných požiadaviek musí úloha obsahovať rad ďalších upresnení (špecifi-

kácií), napr. časové a organizačné podmienky alebo charakteristiku prostredia, v ktorom bude 

úloha riešená. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


