
THD 8.ročník 30.3- 3.4.2020 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Bankové a nebankové subjekty, úspory, pôžičky   Prezentácia – 
prípadne môže byť 
aj projekt na 
papieri 

Prezentácia- min. 7 snímok. 
Alebo 2 možnosť 
projekt na papier -  A3,A4  - vyberte si  

    Prezentáciu poslať na 
email:macayovamiroslava@gmail.com 
         

     

 

Technika v praxi -  8.ročník 30.3- 3.4.2020 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Jednoduché prestieranie stola na bežnú 
príležitosť – obed, pravidlá stolovania 

  Prezentácia – 
prípadne môže byť 
aj projekt na 
papieri 

Prezentácia- min. 7 snímok. 
Alebo 2 možnosť 
projekt na papier -  A3,A4  - vyberte si  

    Hotové  poslať na 
email:macayovamiroslava@gmail.com 
            mnozdrovicka@azet.sk 

     

 

Chémia 8.A 30.3- 3.4.2020 
Téma Učebnica Pracovný zošit Projekty Pozn. 

pH  
 

  Prikladám poznámky 
( prepísať 
a naštudovať) 

Hydroxidy 
https://www.youtube.com/watch?v=bb1zaTx_AR4 

 
 

  Prikladám poznámky + 
video 
( prepísať 
a naštudovať) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bb1zaTx_AR4


 
INF 8. A, 8. B 30.3- 3.4.2020 

Počítač a prídavné zariadenia 
 
Poslať na macakova1@centrum.sk  alebo 
Jana.Macakova@zsaklv.sk 

  Projekt Pamäte počítača 
(druhy pamätí, porovnať 
podľa kapacity a podľa 
rýchlosti prístupu) 

Min. 2 strany, 
formátovať text + 
obrázky 

THD 8. A, 8. B 30.3- 3.4.2020 

Plánovanie a vedenie domácnosti   Projekt  Bankové 
a nebankové subjekty,  
úspory a pôžičky 

Min. 2 strany, 
formátovať text + 
obrázky 

Hudobná výchova, 8.A 30.3- 3.4.2020 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Rock  and Roll – Bill Haley, Chuck Berry, E. Presley   Rock and roll +  E. Presley  
(s tajničkou alebo 
kontrolnými otázkami) 

Hotové poslať na: 
veronika.hruzova@zsa
klv.sk 

NEJ, 8.A 30.3- 3.4.2020 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Nové slovíčka – 4 lekcia 74/3 
75/4 

online cvičenie 
www.vydavatelstvoklett.sk 
-7 lekcia 

  

                                  SJL 8.A 30.3- 3.4.2020   

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Opakovanie 77/4a,b 
 
 
77/5a,b 

  Pomôžte si internetom – 
SLEX – slovník sloven.jazyka! 
http://www.slex.sk/index.asp 

Slovná zásoba 78/7a,b,c,d    

LIT.- Dobrodružná lit. – pozrieť si filmové 
spracovanie Kniha džunglí  z roku 2016. 

   Zopakovať si znaky 
dobrodružnej literatúry. 

mailto:macakova1@centrum.sk
mailto:Jana.Macakova@zsaklv.sk
http://www.vydavatelstvoklett.sk/
http://www.slex.sk/index.asp


 
 

ANJ 8.A 30.3- 3.4.2020 

Téma 
Učebnica, 

str. 

Pracovný 

zošit, str. 
Projekty Poznámka 

4C - Imagination 

48 /cv.2 

prepisat 

tabulku do 

zosita 

a vyplnit ju 

38/ cv.1,3   
38/cv.1 vypracované poslat 

na mail 

Adjectives with -ed/-ing 

48/cv.2b 

prídavné 

mená s -ed/-

ing 

   
alena.fedorkova@hotmail.

com 

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

k 

Tu možete 

najsť 

nahravky 

k textom 

a cviceniam 

v učebnici 

     

 

FYZ 8  30.3- 3.4.2020 

Téma Učebnica Pracovný zošit Projekty Poznámky 

Otáčavé účinky 
Ťažisko telesa 
 
 
 

94-97 
99-101 
cv. 102/1,2,3- písomné 
odpovede prosím poslať 
fyzzelienkova@gmail.com 

21/1-6 
23/11-12 
24/1-5 
Len odpovede poslať na: 
fyzzelienkova@gmail.com 

Dobrovoľne- kto 
nájde na youtube 
a urobí krásny pokus 
na ťažisko telesa 
a pošle foto, má 1! 

Zaregistrujte sa, prosím, na www.bezkriedy.sk. Dá sa 
registrovať aj bez triedneho hesla. 
Otvorte si digitálnu učebnicu FYZ,  Otáčavé účinky sily, 
Ťažisko. 
Doporučujem prezentácie: 
Otáčavé účinky sily (Kázik) 
Otáčavé účinky sily( Popíková) – výborné na poznámky 
Ťažisko telesa a jeho určenie( Šajbidorová)- dobré na 
napísanie poznámok 

mailto:alena.fedorkova@hotmail.com
mailto:alena.fedorkova@hotmail.com
http://www.bezkriedy.sk/


Matematika, 8A 30.3- 3.4.2020 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Kruh, kružnica Prezentácia – dostupná 
v programe ALF 

  Napísať si poznámky 
z prezentácie a vyriešiť do 
zošita zadané úlohy. 

Kruh, kružnica Vypracovať zadané testy 
v programe ALF 

  Prihlásenie do programu 
ALF: 
www.zsaklv.sk 
program alf  
(vpravo hore) 
kód školy: mrstefanikale 
prihlasovacie meno: 
meno.priezvisko 
heslo: 123456 

BIO, 8.A 30.3- 3.4.2020 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, str. Projekty Poznámka 

Život bunky 
Dedičnosť  a jej podstata 

48,49 
54,55 

54,55,56,57 
59,60,61 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zsaklv.sk/


Cvičenia aktivíty  ISCED 2 ( 3x týždenne, 30 min.) 
Výber podľa možností 
Počet opakovaní možné individuálne upraviť 
 

 
 
 
 

Cvičenie Počet opakovaní Poznámka 

Statický strečing 1x https://youtu.be/kEDvbmEeeXY 
 

Ľah-sed (brušáky) 3x10 https://youtu.be/yJbpOrt3itA 
 

Drepy 2x15 https://youtu.be/a356mRTK2sY 
 

Kľuky (kliky) 2x10 Pánske https://youtu.be/e2AN-As0tr0 
Dámske https://youtu.be/bBUlXpAfLMQ 
 

Angličáky (drep,skok,kľuk) 2x10 https://youtu.be/2NEZ7yBP9f8 
 

Plank (podpor na predlaktí 2x30 sek. https://youtu.be/dqaU1qi4o6o 
 

Kotúľ vpred 3x https://youtu.be/yfGGTzY5ge0 
 

Kotúľ vzad 3x https://youtu.be/O16tXRKY44o 
 

Stoj na lopatkách (sviečka) 1x https://youtu.be/_qyCzsruCac 
 

Hádzanie a chytanie 30x Akúkoľvek loptu na vzdialenosť akú priestor umožňuje 

   

Projekt 
Slovenský športovec 

 A3 alebo A4 formát. Výber ľubovoľného športovca z minulosti alebo súčasnosti. 

https://youtu.be/kEDvbmEeeXY
https://youtu.be/yJbpOrt3itA
https://youtu.be/a356mRTK2sY
https://youtu.be/e2AN-As0tr0
https://youtu.be/bBUlXpAfLMQ
https://youtu.be/2NEZ7yBP9f8
https://youtu.be/dqaU1qi4o6o
https://youtu.be/yfGGTzY5ge0
https://youtu.be/O16tXRKY44o
https://youtu.be/_qyCzsruCac

