
ANGLICKÝ JAZYK – 8.D (samoštúdium 4.5.-7.5.2020) 

Poznámky do zošita:    THE PASSIVE VOICE – TRPNÝ ROD 

 Trpný rod sa v ANJ používa oveľa častejšie ako v slovenčine. V oboch jazykoch 

rozlišujeme činný a trpný rod. Porovnaj: 

 

Active voice  - Činný rod používame, keď chceme povedať, čo podmet robí: 

 My uncle built this house in 1999. (Moj strýko postavil tento dom v roku 1999.) 

       (podmet)+(činné sloveso)+(predmet) 

 

Passive voice – Trpný rod používame, keď chceme povedať, čo sa podmetu deje, ČINNOSŤ 

je najdôležitejšia, nezaujíma nás, kto činnosť robil:   

This house was built (by my uncle)  in 1930. (Tento dom bol postavený mojím 

strýkom v r. 1930.) 

         (podmet)+(trpné sloveso)+(činiteľ) 

 

  Niekedy chceme spomenúť aj činiteľa, v tom prípade ho uvádzame predložkou BY. 

 

TVORENIE TRPNÉHO RODU: 

 

Kladná veta:    sloveso TO BE v príslušnom čase  +  minulé príčastie  

                            (koncovka –ED pravidelných slovies, alebo III. stĺpec 

nepravidelných) 

    Butter is kept in the fridge.  

 

Záporná veta:   TO BE v danom čase  + NOT + minulé príčastie 

    Bananas aren´t kept in the fridge.    

  

Otázka = Inverzia/zmena slovosledu: TO BE + podmet + minulé príčastie 

    Are oranges kept in the fridge? 

 

Prítomný jednoduchý čas: osoba + AM / ARE / IS  +  minulé príčastie (=3.stĺpec slovies) 

 

   The product is made in China. (People make the product in China.) 

   We are taught English at school. (Teachers teach us English at school.) 

   English is taught at school. (Teachers teach English at school.) 

 

 

 

 

Minulý jednoduchý čas:  osoba + WAS / WERE  +  minulé príčastie 

 



   The castle was built in 13th century. (They built the castle in 13th 

century.) 

   They were sent to supermarket. (Their parents sent them to 

supermarket.) 

 

 

Budúci čas:     osoba + WILL BE  +  minulé príčastie 

 

   You will be sent the books next week. (We will send you the books next 

week.) 

   Vegetables will be eaten by childern. (Children will eat the vegetables.) 

    

Úlohy z pracovného zošita:    PROSÍM O POSLANIE FOTKY VYPRACOVANEJ ÚLOHY na mail 

str.44/3 Čo sa stane na týchto miestach? Napíš vety v trpnom rode, prítomnom čase (podľa žltej 

zvýraznenej tabuľky vyššie). Použi slová z rámčeka.  

Napr. 1. Animals are kept here. =Zvieratá sú chované / sa chovajú tu. 

str.45/4 Vypočuj si opis recyklácie plastových fliaš. Doplň vety. (vopred si ale musíš preložiť so 

slovníčkom nové slovesá) Nakoniec si ústne prelož vety, či dávajú zmysel. 

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

 

Úloha v programe ALF – spätná väzba pre učiteľa 

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

Úloha pod názvom: Trpný rod v prítomnom čase 

Najbližší termín angličtiny ONLINE  cez ZOOM: 7.5.2020 štvrtok,  13:00 hod. (dobrovoľné) 

DEJEPIS – 8.D (samoštúdium 4.5.-7.5.2020) 

 

- poznámky prepísať alebo vytlačiť a nalepiť do zošita 

- práca s učebnicou - str. 48 a 49 

4. Štúrovská generácia – 3. fáza slovenského národného hnutia 

 od 30. rokov 19. storočia – ohnisko Slovenského národného hnutia – Evanjelické lý-

ceum v Bratislave.  

 Mladí študenti študovali dejiny a jazyky. Podporovali literárnu tvorbu v materinskom ja-

zyku, nadväzovali spoluprácu so Slovanmi.  
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 Vynikal Ľudovít Štúr (* 1815 v Uhrovci - † 1856 v Modre) 

o  jeho stúpenci sa nazývali ŠTÚROVCI 

o  bol výborný študent, neskôr i učiteľ 

 V tomto období v Uhorsku zosilnela maďarizácia - na čele Lajos Kossuth – princíp 

„jedna reč -  jeden národ.  

 Maďarská vrchnosť nedovolila Štúrovi prednášať na lýceu → protest žiakov → na jar 

1844 odchod z Bratislavy do Levoče → sprevádzalo ich spievanie piesne Nad Tatrou sa 

blýska – autor Janko Matuška.  

 r. 1843 – Ľ. Štúr, J.M. Hurban a M.M.Hodža sa dohodli na fare v Hlbokom o vytvo-

rení nového spisovného jazyka na základe stredoslovenského nárečia. 

 

Štúr 

 v roku 1845 vydal dielo, ktorým vysvetľuje potrebu nového jazyka – Nárečie slovenské 

alebo potreba písania v tomto nárečí.  

 Náuka reči slovenskej – gramatické pravidlá slovenčiny 

 1844 – štúrovci založili spolok Tatrín – podpora vzdelanosti a šírenie novej slovenčiny. 

 1845 Slovenské národné noviny – vychádzali 2x v týždni, mali literárnu prílohu Orol 

Tatranský.  

 1847 – poslanec do Uhorského snemu 

 

Štúrovci podporovali vzdelanosť – zakladanie nedeľných škôl, kultúrnych a hospodárskych 

spolkov.  

Bernolákovci súhlasili s používaním štúrovskej slovenčiny, Slováci používali 3 jazyky.  

1851-1852 – reforma slovenského jazyka – Martin Hattala 

 fonetický pravopis → etymologický princíp (písanie Y) 

 

Možnosť pozrieť si seriál Štúrovci – 1. a 2. časť: 

https://www.youtube.com/watch?v=EgSUSKRWp5U 

https://www.youtube.com/watch?v=X0hZ33O2L3E 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EgSUSKRWp5U
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – 8.D 

(samoštúdium 4.5.-7.5.2020) 

 
Milí ôsmaci, 

Ďakujem, že sa snažíte plniť si domáce úlohy a mnohí  mi ich aj odfotené posielate mailom. Tí, ktorí 

nemáte takúto možnosť, kontaktujte ma telefonicky .  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 . Ak aj zadáte nesprávnu odpoveď, test si máte možnosť zopakovať a precvičovať tak javy, 

ktoré neviete.Ak máte nejaké nejasnosti, kontaktujte ma cez mail a napíšte mi doň vaše tel. číslo. 

S pozdravom 

Červeňanská 

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

 

Poznámky  prepísať do zošita alebo vytlačiť a nalepiť: 

Gramatika 

Téma:    PREDLOŽKY 

Predložky sú neohybné neplnovýznamové slová, bez vetnočlenskej platnosti. 

Stoja pred podst. m.,/ príd. m. /, zámenom a číslovkou a tvoria ich pád. 

 

Predložky: 

1. Jednoduché – tvorí ich len 1 predložka: 

s, z, v , u, o, pri, nad, pod, po, medzi, za, pred, za ... 

 

2. zložené – tvorí ich viac predložiek : 

popod /po pod /, ponad /po nad /, popri, spopod, sponad, spoza, pomedzi, spomedzi 

 

 

Predložky: 

1. prvotné – nemôžu byť iným slovným druhom / sú len predložkami/ 
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s, z pred, nad... 

2. druhotné – môžu byť aj iným slovným druhom a pochádzajú z iného slovného druhu: 

 

a/ z podst. mien: vďaka, vinou, zásluhou, vzhľadom na, koncom... 

b/ z prísloviek: blízko, mimo, okolo, povyše, vôkol...  

c/ zo slovies: začínajúc, končiac, počnúc... 

 

Rozlišujte! 

 

bežal okolo = príslovka 

bežal okolo školy = predložka 

mám okolo 100 korún 

zastavil sa uprostred ihriska = predložka 

zastavil sa uprostred = príslovka 

vtom si všimol...= príslovka 

v tom dome niekto býva...= predložka / v / + zámeno /ten/ 

 

 

Vokalizácia predložiek 

 

Niektoré predložky sa vokalizujú – to znamená, že  k predložke zakončenej na spoluhlásku sa 

pridáva samohláska o alebo u , vokalizované predložky sa ľahšie vyslovujú : 

vo vani, so psami, vo dvore, ku skrini- doplniť ďalšie príklady- uč. str. 56/4.úl. : 

 

 

 

 

 



 

 

 

Predložky sa vokalizujú  aj vtedy, keď za nimi nasleduje osobné zámeno ja : predo mnou, so 

mnou , ku mne, bezo mňa, odo mňa 

 

 

Spodobovanie predložiek 

 

Predložky vyslovujeme s nasledujúcim slovom ako 1 slovo, pričom dodržiavame zásady 

splývavej výslovnosti , a preto dochádza k spodobovaniu: 

 

so sestrou / zo sestrou/ 

ku skrini / gu skrini/ 

k bratovi / g bratovi / 

 

/ k tejto téme si treba zopakovať rozdelenie spoluhlások podľa znelosti/ 

 

NEPOMÝĽTE SA : 

 

nad naše sily 

kniha na čítanie 

ísť po brata 

písať perom 

ísť na raňajky 

hrať na husliach 

stáť pri okne 

po prvé, po druhé 



 

 

Správne riešenie: 

 

 

Doplňte do viet chýbajúce čiarky: 

 

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.  

 

             OPAKOVANIE - zámená -Test cez portál ALF zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: 

zstribecskato (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka (bez hesla). Žiaci, dajte pozor na úlohu 

MAJSTER SLOVENČINY, je tam aj nesprávne riešenie, sami si do zošita vypíšte spisovné tvary. 

 

 

Literatúra 

Vedecko-fantastická literatúra: Jules  Verne : Cesta na Mesiac 

- napísať charakteristiku ved-fant. lit.- uč. str. 69 / Budeme si pamätať / 

- prečítať ukážku 

- str. 68 – úloha č. 1 – Tvoríme  

 

 

 

 

 

CHÉMIA – 8.D (samoštúdium 4.5.-7.5.2020) 



 

Úloha 1: PL - Hydroxidy   

A)vytvor vzorce hydroxidov 

(pri niektorých prvkoch si pomôž tabuľkou) 

Hydroxid železitý   

Hydroxid  kremitý    

Hydroxid cínový    

Hydroxid zlatistý 

Hydroxid horečnatý 

Hydroxid fosforitý 

Hydroxid strieborný 

Hydroxid mangánový 

Hydroxid berýlnatý 

Hydroxid vanadičný 

Hydroxid ciničitý 

Hydroxid zlatný 

Hydroxid cézny 

Úloha 2: Poslať mi vypracovaný pracovný list, prezentáciu o prvku do 7.5 na 

mail: jkacinova@azet.sk 

ONLINE HODINY 

4.5.   8.C  13:00           

5.5.  8.D 13:00    8.A 14:00 

6.5.  8.B 13:00 
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FYZIKA – 8.D (samoštúdium 4.5.-7.5.2020) 

 

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

              (Prezentácia obsahuje Informácie ale aj obrázky , ktoré si môžete prepísať a prekresliť  

             / prerysovať  do zošita.) 

2.   Učivo z optiky si môžete precvičiť  prostredníctvom  testu pod  názvom  „Odraz svetla ,  

  Lom  svetla  „ , ktorý je uverejnený tiež na  portáli  ALF. 

3.   Učivo o lome svetla si môžete doplniť  aj prostredníctvom pokusov 

  na   stránkach : 

                 https://www.youtube.com/watch?v=w8K5RqqmiSY 

                https://www.youtube.com/watch?v=TdCIRkTXqL8 

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

 

BIOLÓGIA – 8.D (samoštúdium 4.5.-7.5.2020) 

Ekologické katastrofy 

- Sú to katastrofy, pri ktorých dochádza k narušeniu rovnováhy medzi zložkami život-

ného prostredia 

-  Môže vzniknúť jednorázovým extrémnym zásahom ( ropné havárie) alebo dlhodobým 

zásahom ( únik škodlivín z fabrík do pôdy, vody..) 

 

 

Choroba Minamata 

- Je neurologické ochorenie spôsobené otravou ortuťou. 

- Prvýkrát sa objavila v Japonsku v roku 1956. 

- Prejavuje sa: triaškou končatín a kŕčmi, stratou periférneho videnia, poškodeniami slu-

chu, vadou reči, ochrnutím a väčšinou končí smrťou. 

https://www.youtube.com/watch?v=w8K5RqqmiSY
https://www.youtube.com/watch?v=TdCIRkTXqL8
https://www.youtube.com/watch?v=ZlRhgXoZDks


 

Článok: https://cs.wikipedia.org/wiki/Choroba_Minamata 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Tg8SZsqmOkk 

 

Úloha:  Prosím prečítajte si uvedený článok. Do zošita napíšte  správu o zaujímavostiach, ktoré 

vás prekvapili, aké pocity článok vo vás vyvolal. 

 

Vypracovanie zadania prosím zaslať na mail. 

Prajem pekný týždeň! 

 

GEOGRAFIA – 8.D (samoštúdium 4.5.-7.5.2020) 

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

(bez hesla)  -    Trenčiansky kraj 

Spravte si skrátené poznámky z Banskobystrického  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, Trenčianský a Žilinský kraj prosím, 

pošlite mi to. Ďakujem. 

      

Pracovný list – Banskobystrický kraj 

1.S ktorým štátom susedí BB kraj na juhu? 

 

2.Napíšte 3 sopečné pohoria s ich vrchmi a nadmorskými výškami, ktoré sa rozprestierajú v BB kraji. 

 

3.Na aké kotliny sa delí Juhoslovenská kotlina? 

 

4.Doplňte  rieku, ktorá tečie cez uvedené mestá. 

A. Zvolen 

B. Tornaľa 

C. Poltár 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Choroba_Minamata
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D. Brezno 

E. Rimavská Sobota 

F. Sliač 

 

5. Doplňte  kúpele, ktoré ležia: 

A. vo Zvolenskej kotline 

B. v Štiavnických vrchoch 

C. v Juhoslovenskej kotline 

D. Horehronskom podolí 

 

6. Napíšte  po jednom príklade: 

A. zámok 

B. folklórny festival 

C. horské sedlo 

D. lyžiarske stredisko 

E. poľovnícke múzeum 

F. národný park 

G. jaskyňa 

 

     7. Vytvorte  dvojice.              Banská Štiavnica  drevo 

                                                       Kremnica  lieky 

                                                       Žiar nad Hronom  striebro 

                                                      Slovenská Ľupča  zlato 

                                                      Zvolen   hliník 

8.Tajnička tvorená údajmi o Banskej Bystrici, ale riešenie nemá nič spoločné s týmto 

mestom. 

 

1. Pod ktorým vrchom leží Banská Bystrica? 

2. Na ktorom mieste sa nachádza BB v zozname najľudnatejších miest   

    na Slovensku? 



3. Ktoré letisko sa nachádza v jej blízkosti? 

4. Po kom je pomenovaná univerzita, ktorá sídli v tomto meste? 

5. Ako sa vola, alebo kde leží najznámejší atletický štadión v Banskej   

     Bystrici? 

6. Ako sa nazýva rieka, ktorá preteká mestom? 

 

 

               

               

               

               

               

               

 

MATEMATIKA – 8.D (samoštúdium 4.5.-7.5.2020)  

 

Ahojte, moji ôsmaci, 

opäť mám pre vás prácu na ďalší týždeň. Precvičíte si objem hranola aj na 

slovných úlohách. 

Trochu ma mrzí, že minulý týždeň mnohí z vás nesplnili zadanie a riešené úlohy 

mi neodoslali. Takže pokus číslo 2 – to znamená, že tento týždeň na maily alebo 

cez Messenger očakávam opäť odfotené riešenia nasledujúcich úloh. Veľmi sa 

teším a chválim tých, ktorí minulý týždeň úlohy odoslali. Tí, ktorí to neurobili 

tak budú mať dvojitú úlohu, čiže pošlú riešenia za minulý a aj tento týždeň. Už 

sa na to teším. 

Želám vám príjemný týždeň, počas ktorého si nielen oddýchnete, ale 

nezabudnete aj pracovať a precvičovať svoje vedomosti. 

Kedy sa stretneme na messengeri vám oznámim priebežne, pretože tento týždeň 

budem v škole riešiť deviatacke prihlášky.  

Majte sa pekne 

 

 

 



 

 

1. Trojboký hranol, ktorého podstava je rovnostranný trojuholník, má objem 

240 dm3. 

a)  Aký je obsah podstavy, ak jeho výška je  2dm ? 

b) Aká je jeho výška, ak obsah podstavy je 40 dm2 ? 

(pomôcka, stačí s uvedomiť, aký je všeobecný vzorec pre objem 

hranolov)  

2. V nádrži je 1320 litrov vody. Nádrž má tvar hranola, jeho podstavou je 

kosoštvorec  so stranou  a = 1,5 m a výškou  va = 0,6 m. Do akej výšky 

siaha voda v nádrži ? 

3. Vypočítaj objem hranola  

a) pravidelného štvorbokého s hranou podstavy a = 6 cm, a výškou v h = 

10cm. 

b) štvorbokého hranola  s podstavou tvaru lichobežníka, kde  základne 

majú dĺžku 7,5 a 13 cm, výška v lichobežníku je 4,9 cm a výška  hra-

nola v h = 1 dm. 

4.  Z 50 m( to je výška hranola)  hlbokej šachty, ktorej  prierezom ( to je 

podstava) je rovnoramenný lichobežník so základňami 8 a 6m a prísluš-

nou výškou  5m, treba odviezť zeminu. Koľko jázd urobí nákladné auto, 

ak naraz vie odviezť 5m3 zeminy? 

5. Prierez kovovej tyče je kosoštvorec so stranou a = 5 cm a výškou va = 3 

cm. Tyč je vyrobená z materiálu, ktorého 1 cm3 váži 8,5 g. Koľko váži 

tyč, ak je dlhá 8 m ? 

 

 

 

RUSKÝ JAZYK – 8.D (samoštúdium 4.5.-7.5.2020) 

 

 

Ahojte, ôsmaci!  

 

z pracovného zošita Hravá ruština ste si mali urobiť str. 67/ Opakovanie–   
lekcie 18→cvičenia  1, 2, 3, 4 , vypracovať pracovný  list  - Времена года a urobiť prepis 

textu z učebnice RJ na str.75 



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

Ďakujem všetkým, ktorí mi svoje prepisy textu, vypracovanie PL aj cvičení z PZ poslali.      

Sú však medzi vami aj takí žiaci, od ktorých stále nemám spätnú väzbu. Prosím ich, aby mi 

vyššie uvedené zadania poslali  na adresu: sedmiriam6.a@gmail.com 

 

ZADANIA  Z RJ  POSIELAJTE VO FORMÁTE  WORD nasledovne: 

 -  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..... 

 

Ako som avizovala tento týždeň na on-line hodine RJ, vašou úlohou bude sledovať od 

pondelka do nedele  počasie. Na základe svojich pozorovaní vytvoríte vlastný  projekt  

PREDPOVEĎ POČASIA NA CELÝ TÝŽDEŇ 

 ПРOГНOЗ ПOГOДЫ  С ПOНЕДЕЛЬНИКА ДO ВOСКРЕСЕНЬЯ 

Použijete frázy súvisiace s ročnými obdobiami a počasím – хoрoшая пoгoда, плoхая 

пoгoда, теплo,жаркo,  светит сoлнце, дует ветер, идёт дoждь, идёт снег, хoлoднo, мoрoз, 

туман, грoза, мoлния  ..... 

 

 

Vety typu:  

 

- Постепенно  пасмурная,погода будет меняться на более приятную — 

солнечную, с переменной облачностью...... = Postupne sa sychravé počasie bude 

meniť na príjemnejšie – slnečné s premenlivou oblačnosťou 

 



- Пoгoда будет: пасмурная, oблачная, дождливая, ветреная,прекрасная, сoлнечная, 

ясная, непoстoянная .... = Počasie bude: sychravé, oblačné, daždivé, veterné, pre-

krásne, slnečné, jasné, nestále, teda premenlivé.... 

 

Príklad na inšpiráciu 😊 

 

  ( ďalšie som vám ukazovala na on.line hodine RJ ) 

Použite výkres, pastelky, fixky a fantáziu ....   

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

nedokončil, nech sa činí tento týždeň. 

Príjemný týždeň, teším sa na Vás! 😊 

 

 

NEMECKÝ JAZYK – 8.D (samoštúdium 4.5.-7.5.2020) 

 

Napíš si do zošita : 



sehen – vidieť, pozerať /pozor na zmenu v 2 a 3 osobe jednotného čísla/ 

ich sehe                wir sehen 

du siehst               ihr seht 

er, sie es sieht      Sie, sie sehen 

Pracovný zošit str.76 cv.6 

Používanie von, bis /od ,do/Pozri v knihe  na str.101 Gramatik . Zapíš si do zošita! 

 Von wann bis wann? Od kedy do kedy? 

Von 15:00 bis 18:00 Uhr. Od 15:00 do 18:00 hodiny. 

Siehst du von 12:00 bis 20:00 Uhr fern? Pozeráš televíziu od 12:00 do 20:00 hodiny? 

Pozri si a zopakuj si odlučiteľné predpony z minulého týždňa. 

Pracovný zošit str.77 cv.10 , str.78 cv.11  

Odpovedz na otázky do zošita: Siehst du gern fern? 

                                                       Wie findest du Kömedie? 

                                                       Was siehst du gern? 

                                                        Was gibt es heute im Fernsehen? 

                                                        Wie viele Stunden siehst du fern? 

OBČIANSKA NÁUKA – 8.D (samoštúdium 4.5.-7.5.2020) 

Nový tematický celok: „Ľudské práva a slobody“ 

Zaslala som vám prezentáciu (na www.bezkriedy.sk aj na Edupage), z ktorej si skúste 

vypracovať vlastné poznámky do zošita (stačí vám na to str. 2-5  prezentácie, len 

heslovite = v bodoch, nemusíte písať celé vety). Pri práci majte otvorenú aj učebnicu, 

str. 46 a prípadne doplňte dôležité informácie aj z tohto zdroja. 

Potom mi, prosím v rámci spätnej väzby urobte fotku a pošlite ju na môj mail / 

bezkriedy / messanger. Ďakujem. 

 

 

 

TECHNIKA – 8.D (samoštúdium 4.5.-7.5.2020) 

http://www.bezkriedy.sk/


Pozri si prezentáciu pod názvom „Podnikanie“, ktorú zaslala tr. uč. Žáková 

na Edupage (DÚ z Techniky) alebo aj na www.bezkriedy.sk, kto potrebuje, 

tr. uč. ju môže poslať aj na mail (na vyžiadanie) 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 8.D (samoštúdium 4.5.-

7.5.2020) 

 

Milí ôsmaci, počas nasledujúcich dvoch týždňov budete tvoriť 

vrstevnice. Podobne, ako sú vrstevnice zobrazované na zemepisných 

mapách, len v priestore. 

Pomôcky: farebné výkresy(ak nemáte, nafarbite si biely výkres podľa 

vašej potreby),nožnice, lepidlo a kartón rozmerov približne 10x10cm. 

V prvom rade si navrhnite tvar vašej vrstevnice, zbytočne 

nekomplikujte tvar. Môže to byť tvar kvietka, slzičky, kvapky, lista, 

oválu.....Tvar si nakreslite na farebný výkres a vystrihnite. Každá 

ďalšia vrstva bude mať ten istý tvar, ale rozmerovo bude o niečo 

menší (približne o 4-6mm). Je potrebné zladiť farby vrstiev. Medzi 

jednotlivé vrstvy vlepte malý kúsok tenkého kartóna, aby sme 

dosiahli lepšiu priestorovosť. 

Pridala som vám ukážku, ako môžete vytvoriť svoju vrstevnicu. 
Príjemné tvorenie. 
 
Všetky vaše práce, aj tie, ktoré ste doteraz robili mi pošlite na môj 

mail – dana.kopencova@centrum.sk. Ďakujem. 

Práca na dva týždne. 

http://www.bezkriedy.sk/
mailto:dana.kopencova@centrum.sk


  

 

 

 

 

 

 

 

ETICKÁ VÝCHOVA – 8.D (samoštúdium na mesiac máj) 

 

Druhú májovú nedeľu  oslavujeme  vždy  : DEŇ MATIEK. 

Preto Vás chcem vyzvať ,aby Ste  vytvorili pre mamičku  nejaký pekný darček : 

napr. srdiečko z farebného papiera alebo napísali peknú básničku, nejaké pekné 

POĎAKOVANIE mamičke, za všetko čo pre Vás robí. 

Iní môžu napísať malú ÚVAHU(zamyslenie), čo pre nich znamená MAMA . 

(5- 10 viet) 

ĎAKUJEM !                                                                              A.Rybanská  

 


