
 

ANGLICKÝ JAZYK – 8. D (samoštúdium 6.4.-

17.4.2020) 

 
1. úlohy z učebnice: 
str. 52/1,2 text ROBIN HOOD - prečítať text a vybrať správnu odpoveď na otázku, 
potom pripraviť otázky – interview s R.Hoodom (v prítomnom čase) 
 
nahrávky – ONLINE: 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=sk&selLanguage=sk 

 
2. úlohy z pracovného zošita: 
 
str. 41/4 počúvať a označiť, čo si ľudia objednávajú 
str. 41/5 doplniť dialóg 
 
slovíčka 4 A, B, C, D 
 
3. úloha na www.bezkriedy.sk (triedne heslo sprostredkujem na vyžiadanie)  
Prosím vyplniť zadaný pracovný list (Revision Unit 4) a elektronicky ho zaslať späť, 
termín do 17.4.2020, ďakujem. 
 

DEJEPIS – 8. D (samoštúdium 6.4.-17.4.2020) 

 

Vyber si jednu z nasledujúcich úloh: 

- napísať o veľkonočných tradíciách vo vašej rodine, porovnanie súčasnosti s minulosťou (refe-

rát, rozprávanie ...), 

- utvoriť zaujímavú prezentáciu o veľkonočných tradíciách na Slovensku (porovnať regióny), 

- utvoriť prezentáciu o veľkonočných tradíciách v iných krajinách;  

Prezentácie alebo texty mi pošlite na mailovú adresu olveckasilvia@gmail.com 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - 8. D 

(samoštúdium 6.4.-17.4.2020) 

Gramatika 

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


CITOSLOVCIA – odpísať do zošita 

Citoslovcia sú neohybné, neplnovýznamové slová, bez vetnočlenskej platnosti. Vyčleňujeme 

ich ČIARKOU: 

- napodobňujú prírodné zvuky: mňam, tik-tak, kikirikí, bác, čľup ... 

- vyjadrujú city a vôľu: ach, och, jaj, fuj, ľaľa, hľa, fíha ... 

- výzvy určené ľudom alebo zvieratám: no – no, psst, heš, pŕŕŕ ... 

 

Úloha – učebnica, str. 63/cvičenie 8 (do zošita) 

 

Literatúra 

-dočítať knižku zo svojho obľúbeného žánru; 

 

CHÉMIA – 8. D (samoštúdium 6.4.-17.4.2020) 

 

 

ÚLOHA 1 Poznámky do zošita 

Hydroxidy 

 Hydroxidy sú trojprvkové zlúčeniny  vodíka, kyslíka a hydroxidového (kovového) 

prvku   

 Obsahujú hydroxidovú skupinu OH 

Hydroxid sodný NaOH, Hydroxid draselný KOH 

Vlastnosti: 

• patria medzi najsilnejšie zásady  

• sú hygroskopické, biele pevné látky  

• leptajú pokožku 

• predávajú sa ako šupinky alebo granulky  

  Použitie: 



• pri výrobe celulózy a papiera, mydiel, textilu, pri čistení odpadov 

Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 

- používa sa v stavebníctve- jeho zmiešaním s pieskom a vodou  sa získava vápenná 

malta 

- - v poľnohospodárstve – vápenie kyslých pôd 

- v potravinárstve- na výrobu cukru, a sódy 

PRVÁ POMOC 

Postihnuté miesto treba najprv poriadne opláchnuť studenou vodu. Po opláchnutí treba na 

poleptanú pokožku naniesť zriedenú kyselinu octovú alebo kyselinu citrónovú 

 

ÚLOHA 2 Dokončiť všetky úlohy, ktoré ste ešte nestihli a zopakovať učivo 

Na precvičenie môžete si dobrovoľne vypracovať PL v Doplnkovom štúdiu CHÉMIA - 

OXIDY 

          

ONLINE HODINA – STREDA 8.4.2020 (hodina je dobrovoľná) 

8.A – 12:00                               8.C – 11:00 

8.B – 14:00                                8.D-  15:00 

 

FYZIKA – 8. D (samoštúdium 6.4-17.4.2020) 

 

1. Prezentácia, ktorá  obsahuje   učivo pod názvom  „Základy farebného videnia “ 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. Podľa návodu v učebnici Fyzika pre 8.ročník základnej školy  str.25 /úloha č. 1 si  

vyrobte   „farebného  vĺčika“ a pokúste sa odpovedať na otázku na konci úlohy. 



P.S. Pekné veľkonočné sviatky !   

 

 

 

BIOLÓGIA – 8. D (samoštúdium 

6.4.-17.4.2020) 

Znečistenie dopravou: 

Cestná doprava:  

- Rozhodujúcou škodlivinou je v prípade cestnej dopravy benzén. 

- Rušné križovatky miest vykazujú tiež vysokú intenzitu hluku. 

- Veľké rozlohy diaľnic, parkovísk a odstavných plôch nadmerne ohrievajú v teplých 

dňoch vzduch. 

Letecká doprava: 

- Zloženie emisií leteckých motorov je podobné emisiám z cestnej dopravy. 

- Letiská zaberajú veľké plochy poľnohospodárskej pôdy. 

- Veľké nádrže pohonných hmôt umiestnené pod zemou sú veľkou potenciálnou hroz-

bou pre pôdu a vody. 

Železničná doprava: 

- Ide o ekologicky a energeticky veľmi vhodný druh dopravy. 

- Na druhej strane i železničná doprava svojou prevádzkou pôsobí negatívne na životné 

prostredie;  škody sú však 10 až 100 krát nižšie ako znečistenie cestnou dopravou. 

 Vodná doprava: 

- patrí medzi energeticky málo náročné druhy dopravy. 

- Vodné ekosystémy sú tiež negatívne ovplyvňované aj reguláciou tokov, hlukom, vý-

fukovými plynmi, činnosťou lodnej skrutky a pod.  



- Riečna doprava je pomerne náročná na infraštruktúru, lodenice, prekladiská a tiež nie-

ktoré prístavy zaberajú značnú plochu. 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA – 8. D (samoštúdium 

6.4.-17.4.2020) 

Doplň pomocou internetu, atlasu 

pošli na mail: eva.makova@gmail.com 

 

Topoľčiansky okres 

leží v ............................. kraji. Na mapke sú znázornené okresy, s ktorými susedí topoľčiansky 

okres. Napíš do akého kraja patria tieto 

okresy.................................................................................. 

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

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

Najvyššie pohorie je .........................   s najvyšším vrchom........................ Druhé najvyššie 

pohorie je ................s najvyšším vrchom Veľký Tribeč /s nadmorskou výškou............./.  

Pohorie Tribeč zaraďujeme medzi sopečné/ jadrové pohoria. 

Najväčšou riekou okresu je rieka ..................... s prítokmi/4/..................., .................., 

...................., ......................., 

Vodné nádrže ......................., ......................., ........................., 

Hrady ......................, ......................., 

Prírodné rezervácie: ....................................., ........................................, 

V okolí Topoľčian sa pestuje................., ......................., ......................,  ................................. 

mailto:eva.makova@gmail.com


Topoľčany ležia na ........................brehu rieky........................  Prvá písomná zmienka o osade 

Topoltschan pochádza z roku 1173. Názov Topoltchan znamená .............................................. 

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

Topoľčany majú ....................obyvateľov. Najväčšie závody sú/5/............................................ 

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

Najznámejšia prezývka Topoľčancov  .........................., vysvetli prečo...................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA – 8. D (samoštúdium 6.4.-17.4.2020) 

Ahojte, decká, 

dúfam, že sa máte dobre a že ste zdraví. 

Tento raz vás čaká práca na tieto 2 týždne. Keďže bude aj Veľká noc, čiže obdobie, kedy by 

ste mali normálne prázdniny, tak máte len zopár úloh, ktoré určite zvládnete raz-dva. 

Ako zvyčajne, akýkoľvek budete mať problém, nájdete ma v skupine a rada vám pomôžem. 

Majte sa pekne, dávajte na seba pozor a nehnevajte rodičov! 

 

Úlohy 

1. Obvod štvorca je 52 cm. Vypočítaj jeho obsah ! 

 

2. Obsah obdĺžnika je 10,4 m
2
. Jeho dlhšia strana meria 4 m.  

    Vypočítaj obvod obdĺžnika ! 
3. Poznáš strany a výšku na jednu stranu kosodĺžnika.  

    Vypočítaj jeho obvod a obsah !  



    a) a = 10 m, b = 8,5 m, va = 6,8 m, 

    b) a = 18 cm, b = 21 cm, vb = 15 cm, 
    c) a = 0,4 m, b = 30 cm, va = 240 mm. 
4. V lichobežníku ABCD sú strany  

       |AB| = a, |CD| = c  rovnobežné  

       základne, strany |BC| = b, |AD| = d  

       sú rôznobežné ramená. Vypočítaj  

       obvod a obsah lichobežníka, ak 

       a) a = 9 m, b = d = 5 m, c = 3 m, v = 4 m, 

       b) a = 25 cm, b = 15 cm, c = 11 cm, d = 13 cm, v = 12 cm, 

       c) a = 4 m, b = 2,5 m, c = 1,2 m, d = 1,7 m, v = 1,5 m. 

 

5. Vypočítaj obvod a obsah pravouhlého lichobežníka ABCD,  

      v ktorom sú strany |AB| = a, |CD| = c  rovnobežné základne,  

       strany |BC| = b, |AD| = d sú ramená. 

       a) a = 32 cm, b = 36 cm, c = 17 cm, d = 39 cm, 

       b) a = 10 m, b = 8,5 m, c = 6 m, d = 7,5 m. 

       Pomôcka: kratšie rameno je kolmé na základne a zároveň je výškou lichobežníka. 
 

 

RUSKÝ JAZYK – 8. D (samoštúdium 6.4-17.4.2020) 

 

Vyučujúci:  Mgr. Miriam Sedláčeková 

 

Ahojte, ôsmaci !  

Dokončite si cvičenia a prepis textu z minulého týždňa.  

Zopakujte slovnú zásobu z lekcie 17 + 18. 

 

ВРЕМЕНА ГОДА И ПОГОДА 

Год, месяц, неделя, день 

 Год - 12 месяцев: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август,    

                               сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь  

Месяц - 4 недели 

 

Неделя - 7 дней: понедельник ,вторник, среда, четверг, пятница –  это рабочие  

                              дни ,  суббота, воскресенье - выходные дни   

 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. Соедините названия месяцев с временами года. 
 (Spojte názvy mesiacov s ročnými obdobiami) 

                    ↓ 

Зима                                        май 



                                                  июль                                                                                          

      Весна                                      октябрь 

                                                  июнь                   

      Осень                                      август 

                                        январь           

      Лето                                         апрель  

                                                  сентябрь   

                                                  февраль                                                    

                                                   март 

                                                   ноябрь  

                                                   декабрь 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

   

     

    Z pracovného zošita Hravá ruština si urobte  str. 67/ Opakovanie  –   

    lekcie 18 →  cvičenia  1, 2, 3, 4.  

                                                                                               

 

NEMECKÝ JAZYK – 8. D (samoštúdium 6.4.-

17.4.2020) 

 

Ahojte ! 

Dúfam, že  zvládate úlohy ,ktoré Vám zadávam. My sa k určitým témam ,slovíčkam , gramatike 

a  výslovnosti vrátime. Ak si robíte online cvičenia na klett , tak sa sami môžete otestovať , ohodnotiť 

, ako zvládate dané učivo , slovnú zásobu.  



Vašou úlohou je sa naučiť slovnú zásobu z pracovného zošita  L-3 od str.91 po 93 . 

Prajem Vám všetkým príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov ! 

 

OBČIANSKA NÁUKA – 8. D (samoštúdium 6.4.-

17.4.2020) 

Odovzdávanie projektov, predĺžený termín!, (týka sa len tých, ktorí ešte nestihli 

odovzdať projekty) do 17.4.2020 : prosím o zaslanie...(témy z učebnice na výber: Právo 

na ochranu spotrebiteľov, Rodinné právo, Občianske právo, Trestné právo...a ďalšie podľa 

vlastného výberu) Rozsah projektu: A4 formát, text 15-20 viet, obrázky.  

martinazakova.m@gmail.com 

Opakovanie (práca s učebnicou, vypísať do zošita): 

          V ktorom odvetví práva by ste našli odpoveď na otázky? 

 
1. Ako sa zakladá obchodná spoločnosť? 
2. Kto u nás môže uzavrieť manželstvo? 
3. Kto môže byť u nás zvolený za prezidenta? 
4. Akými trestami možno postihnúť páchateľov? 
5. Ako postupovať  pri reklamácii výrobku? 
6. Ako bude vytvorená vláda SR? 
7. Ako bude postihnutý účastník dopravnej nehody? 
8. Ako riešiť problémy s neplatičmi daní? 
9. Ako riešiť prepustenie zamestnanca z práce? 
10. Ako riešiť lúpežné prepadnutie občana SR? 
11. Ako riešiť dedenie majetku? 
12. Ako riešiť problémy s nezákonným výrubom lesa? 
13. Ako riešiť problém s predajom domu? 
14. Ako riešiť problém s deťmi s rozvedeným rodín? 

 

 

 

 

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. 

mailto:martinazakova.m@gmail.com


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 6.4.-

17.4.2020) 

 

Programovacie jazyky.  

1. PYTHON  

Jazyk Python patrí medzi jeden momentálne z najpoužívanejších jazykov 

vôbec. Vznikol v roku 1991 a vytvoril ho Guido van Rossum. Ak sa mu 

budete venovať, budete môcť „kódiť“ rôzne aplikácie nie len na PC 

s Windows, či Linuxom, ale aj napríklad na minipočítač Raspberry Pi a 

vďaka nemu si naprogramovať všakovaké rôzne veci - od semafora, až po 

detektor pohybu. Jazyk Python je veľmi jednoduchý na pochopenie, od-

pustí vám mnoho chýb a naviac je na internete mnoho tutoriálov, kde sa 

ho môžete zadarmo naučiť. Pokiaľ máte záujem tento jazyk ovládať, urči-

te zamierte na web Codecademy, kde sa pomocou interaktívneho kurzu 

naučíte potrebné základy. 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA – 8. D (samoštúdium 6.4.-

17.4.2020) 

 

Interview s mojou obľúbenou speváčkou/spevákom/ skupinou. Predstavte si, 

že ste novinári veľmi obľúbeného časopisu pre mladých a Vašou úlohou je vytvoriť rozhovor 

https://www.codecademy.com/learn/python


s obľúbenou celebritou- spevákom, speváčkou alebo skupinou. 

Vytvorte 10 otázok, čo by ste sa chceli spýtať, čo by podľa Vás čitateľov zaujalo. 

Všetko, čo vytvoríte mi prosím pošlite na moju adresu: janka.chvojkova@azet.sk 

Držte sa a hlavne veľa zdravia Vám i Vaším rodinám. 

S pozdravom Vaša pani učiteľka Janka Chvojková. 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 8. D (samoštúdium 6.4.-

17.4.2020) 

 

Téma - pointizmus aplikovaný na vážke 

Formát - A4 výkres, môže byť aj kancelársky papier 

Technika -  bodkovanie ceruzka HB,B2 (môže byť tenká čierna fixka) 

Postup - Veľmi jemne si na výkres načrtnúť  vážku podľa predlohy.  Dodržte proporcie vážky 

(rozmery). Ten obrys nesmie byť vidieť. Plochu vážky je potrebné vybodkovať. Je nutné nakresliť 

krídla vážky celé.  

Máte podklad, tak len dobre otvorte oči, pozerajte a kreslite. 

Prácu máte na tri týždne - 30.3. - 17.4. 2020 

Krásne Veľkonočné sviatky, všetkým. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ETICKÁ VÝCHOVA – 8. D (samoštúdium 6.4.-

17.4.2020) 

Vyučujúca : Mgr. A. Rybanská 

Napísať pár viet o tom , ako v tomto neľahkom období (karanténe) 

pomáhate svojim rodičom ( v domácnosti , s nákupmi, starostlivosť 

o súrodencov, o zvieratá,  a pod.) 

Ako prežívate tento čas, či ste len doma (pri počítači  alebo chodíte do 

prírody, na prechádzku , či aj športujete, či čítate knižky ..atď ). 

Stačí mi 10 - 15 viet napísať  (malé zamyslenie- malá úvaha o sebe, čo robíte 

v tomto čase). Stačí to napísať na výkres A 4. 

Toto máte prácu na mesiac apríl. 

Ďakujem!   

Potom, keď sa vrátime do školy, si to prečítame na hodine Etickej výchovy. 

 

 


