
8.C 20.4.-30.4. 

 SJL, OBN – 8. C - 20.4.2020 –30 .4.2020  

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

Vetné členy, podmet, prísudok, vetný základ 
Predmet 

82 – 85 
86 – 87 

  Úlohy– do zošita 
Vysvetlenie – on-line hodina 
Testy ALF 

Vedecko-fantastická literatúra  
Stopárov sprievodca galaxiou 
Denník 
Osudy a cesty... 

73 – 76 
 
77 – 79 

  Prečítať, urobiť rozbory do zošita 
Vysvetlenie – on-line hodina 
Čítať vlastnú knihu 

OBN – Rovnaký prístup ku všetkým deťom 52 –  54   Úlohy, poznámky – do zošita 

 

ANJ 8.C 

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

Unit 5 English Across the Curriculum 65/ - prečítať a vypočuť  
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/au
dio?cc=sk&selLanguage=sk 
65/ cv 2,3,4 

78/ slovíčka Englsih Across the 
curriculum a revision naučiť 
79/ nepravidelné slovesá 
zopakovať!!!! 

  

Časopis Hello číslo 8 (apríl) 

https://www.flp.sk/images/stories
/hello/2019-2020/cislo8/Hello-8-
2020.pdf 

Str 6/ How our Earth has changed in the last 10 years 
Str 8-9/ Fast fashion,  
Str 14: Welcome spring, odpovedať na otázky T/F,  
Všetko prečítať, neznáme slová a výrazy preložiť do 
zošita, budem sa na články pýtať! 

   

 

Matematika, 8.C – 20.4. – 30.4.2020 

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

Hranol – rozdelenie hranolov, základné prvky Prezentácia – hranoly – 
dostupná na MS Teams 
(podľa potreby použiť 
učebnicu 1/116-121 
a učebnicu 2/101-106 

PZ 2/ 38-39  Ak nejakému príkladu 
nerozumieš, pošli na MS 
TEAMS do tímu – vysvetlíme 
si  

Hranol – objem a povrch  Prezentácia – hranoly – 
dostupná na MS Teams 

PZ 2/ 42 – 46 
 

  

Slovné úlohy - hranoly  47-52/ 1,2,3,4, 6,10,11,12   
 

 



Informatika p.uč. Králiková 
Téma Učebnica Pracovný zošit Projekty Pozn. 
Ako funguje počítač 
https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY 
(pozrieť video) 

 
 

  
 

 

INF 8. A, 8. D, 8.C 20.4.-1.5. p. uč. Macáková 

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

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

  Hardware – 
prezentácia 
Powerpoint!!! 

Procesor, základná 
doska, príd.karty, 
pamäte, zdroj, + 
prídavné zariadenia 
rozdeliť na vstupné, 
výstupné, vstupno-
výstupné – prechody 
snímok, animácie 

 

THD 8.ročník 20.4- 30.4.2020 

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

Voľba profesijnej orientácie, vplyvy na voľbu 

profesijnej orientácie, hrubá a čistá mzda, daň 

iné zdroje príjmu( dar, provízia, sociálna 

podpora) 

   Pripraviť si krátke  poznámky vo 

worde z internetu na zadanú tému 

     

     

 

 

 

Fyzika  
Téma Učebnica ,str. Pracovný zošit Projekty Poznámky 

Tlak v kvapalinách 
 
 

113 -116 
Vypočítať: 
116/2,3 
Vieš, že...prečítať 

 Dobrovoľne : 
prezentácia 
o potápačoch 
alebo ponorkách. 
Potápači- 
špeciálne obleky, 
hĺbka ponoru... 

 



 

 

 

 

 

 

GEG 8.C 

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

Trnavský kraj 34.37. Vypracovať kvíz BA 
kraj čo som poslal na 
Teams 

 Stručne spoznámkovať! 

 

DEJ, 8.C 

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

Moderný slovenský národ 36-60  prezentácie, projekty 
( stačí vypracovať 
jeden ) 

 

Čo sme sa naučili - Moderný slovenský národ 61   vypracovať do zošita 
Rakúsko-uhorské vyrovnanie a Slováci 62-65   prečítať, poznámky v 

skupine 
 

NEJ 8.C 

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

Kati 13L Štáty budú mať v Teams, 

prepísať do zošita a naučiť 

sa 

27/3 

27/4 a, b; 28/6a, b -

urobíme online 

33/10,11,12 - online  Online vysvetlím 

a dohodneme sa 

 

 

Chémia 8.A,B,C,D od 20.4-30.4 

 Téma  Učebnica  Pracovný zošit  Projekty  Poznámky 

 Kyseliny a hydroxidy    Str.27-30     

 Soli 

 Str.68-70 
(Prečítať+ prepísať 
priložené poznámky 
do zošita)     

 Posielam poznámky 
(prepísať do zošita) 



 

Biológia 8.C 

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

Opakovanie ekológia s.62 - 65  
 

Učebnica s. 72/15 
Vypracovať do 
wordu na A4, poslať 
na môj mail 

Dala som vám na Alfa 

test na zopakovanie 

genetiky a test o 

bunke – prosím kto 

to ešte neurobil, 

urobiť !!! Pracovať so 

študijným 

materiálom 

uloženým v TEAMSe. 

 
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 

 


