
DU 8.C  6.4.-17.4. 

 SJL, OBN  8.C – 6.4.2020 – 18.4.2020  

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

Spôsoby obohacovania slovnej zásoby 
Úvaha 

76 – 79 
80 - 82 

  Úlohy, poznámky – do zošita 

Vedecko-fantastická literatúra –Cesta na Mesiac, 
E.T.mimozemšťan 

59 – 64   Prečítať, urobiť rozbory, poznámky do 
zošita 
Poslať mi vytvorené prezentácie na: 
gitkaskutova@centrum.sk 
Čítať vlastnú knihu 

OBN – Základné práva detí 50-52   Úlohy, poznámky – do zošita 

 

ANJ 8.C 

Téma Učebnica, str. Pracovný 

zošit, str. 

Projekty Poznámka 

Unit 5 Culture 64/ 1b prečítať alebo vypočuť cez internet:  
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=sk&selLanguage=sk 
64/2 
64/3a,b- do zošita 
 

78/ Slovíčka 
Culture 

 lilla.tothova
@gmail.com 

Online cvičenia: 
Gramatika a 
Slovíčka 

Gramatika: 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/grammar/?cc=sk&selLanguage=sk 
Slovíčka: 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/vocabulary/?cc=sk&selLanguage=sk 
 

   

 

Matematika, 8.C – 6.4. – 18.4.2020 

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

Kruh, kružnica – slovné úlohy  Vyriešiť slovné úlohy zo života -  PL  – dostupný na ALFovi 
- Výpočty do zošita 
- Nezabudnúť na náčrty, vzorce, výpočty a odpovede!   
 

Ak nejakému príkladu 
nerozumieš, značíš  si 
červený výkričník , 
prípadne pošli na MS TEAMS 
do tímu – vysvetlíme si  



Rovnobežníky, lichobežníky - opakovanie  Zopakovať si učivo z predošlého TC  Po veľkonočných 
prázdninách opakovací testík 
 

 

INF 8. A, 8. D, 8.C 

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

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 
skupina p.uč. 
Králikovej úlohu robiť 
nemá 

 

  THD 8.ročník 

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

Príprava na Veľkú noc –recepty 
 

  Poprosím poslať vo 
worde veľkonočné   
recepty, bez 
ktorých si neviete 
predstaviť Veľkú 
noc. 

https://nanicmama.sme.sk/recepty-na-
velku-noc 
 
http://fitshaker.sk/wp-
content/uploads/Velka-Noc-Zdravo-a-
Chutne-eBook.pdf 
 
email:macayovamiroslava@gmail.com 

           

 

 

 

 

 

Chémia  8.C, 8.D 

Téma Učebnica Pracovný zošit Projekty Pozn. 

Hydroxidy  
 

  Precvičovanie učiva, (v programe Alf, precvičenie učiva, 
pomocou krátkeho testu) 

Kyslíkaté kyseliny 
https://www.youtube.com/watch?v=3s1-
MyxRaNM 

Uč. Str. 58-59 
(prečítať) 
 

  Poznámky k učivu prepísať 
(pozrieť video, názvoslovie kyselín) 

Fyzika  

Téma Učebnica ,str. Pracovný zošit Projekty Poznámky 

Tlaková sila, tlak. 
 
 

103-105 25/1,4 
26/5,6,10 
27/9 

  



 

 

GEG 8.C 

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

Bratislavský kraj 30-33   Stručne spoznámkovať, 
odfotiť a poslať na mail:  
radovan.nichta@zsaklv.sk  

Projekty – kraje SR    Vypracovaný poslať na 
mail (tí čo tak ešte 

neurobili): 
radovan.nichta@zsaklv.sk 

 

DEJ, 8.C 

Téma Učebnica, str. Pracovný 

zošit, str. 

Projekty Poznámka 

Opakovanie – 
Moderný slovenský 
národ 

  prezentácie, 
projekty 

prezentácie poslať na môj pracovný, alebo súkromný mail podľa výberu, napr. Bernolák, 
Štúr, štúrovci 
Známky z písomky sú v IŽK 

Štúrovci - seriál    https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%A1t%C3%BArovci+seri%C3%A1l 

 

HUV- teraz nemáte  

Výtvarná výchova 7.A,B,C 8.A,B,C,D 9.A,B,C,D 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 

str. 

Projekty Poznámka 

1. Podnety moderného umenia 

Navštívte aspoň virtuálne Van Goghové múzeum 
v Amsterdame, inšpirujte sa dielami slávneho 
velikána, o ktorom som neraz hovorila na výtvarnej 
výchove. Vyhľadajte základné informácie o umelcovi, 
o jeho pohnutom a tragickom živote. 
https://artsandculture.google.com/partner/van-
gogh-museum?hl=en 

2. Synestetické umenie 

  1. Reprodukcia ľubovoľného 
diela od Vincenta Van Gogha 
 Skúste vytvoriť reprodukciu 

niektorého diela. Technika  

a rozmer je na vás. Fantázii sa 

medze nekladú. Link na 

inšpiráciu: 

 
https://www.playideas.com/25-
van-gogh-inspired-art-projects-
kids/ 
2.Maľovaná hudba  

Výber hudobnej skladby podľa 

vlastného výberu (napr. rock, 

1. Kombinovaná technika, 
kolorovaná kresba, 
šrafovanie, koláž – niečo si 
vyberte 
 
 
2.Namaľujte obraz hudby, 
formát A4 (vodovými, 
temperovými, anelínovými) 
farbami (kto nemá tento 
typ farieb pracuje 
s farebnými ceruzkami) 



pop, hip-hop, latino a pod.) 

vyjadrite pomocou 
abstraktných alebo konkrétnych 
symbolov hudbu, ktorú si 
vypočujete. 
 

Odfotené práce mi prosím 
posielajte na mailovú 
adresu:   
katarina.nichtova@zsaklv.sk 
 
 

 

TSV- ostávajú odporúčané cvičenia, videá 

NEJ 8. C 

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

Kati L13 Str.27/3- plus prepísať gramatiku zo žltého rámčeka do zošita Str.32/6,7,8 a,b; 9  Celá slovná zásoba z lekcie 13 – PZ 

str.36 prepísať, naučiť sa 

 

 

Biológia 8.C 

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

Faktory ovplyvňujúce ŽP organizmov a človeka s.64 - 65 s. 76 – 80 
Dú. PZ s. 80/7 vypracovať 

a poslať do wordu do 18. 4.  

na mail: 

angelika.matlakova@zsaklv.sk 
 

 
Dala som vám na Alfa 

test na zopakovanie 

genetiky a test o 

bunke - prosím 

urobiť  d 18.4. 

 

Prihlásnie na ALFa – cez stránku školy, vpravo hore sú 4 oranžové ikonky, prvá zľava je ALF, tam je aj kód školy: mrstefanikale, nick študenta: meno.priezvisko 
žiaka (jozef.mrkvicka), heslo: 123456 

     

 


