
 

Trieda: 8.A 
Obdobie: 4.5 – 15.5.2020 
 

Matematika 

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

Kruh, kružnica, slovné úlohy Vypracovať zadané 
slovné úlohy v programe 
TEAMS 

PZ, 2. časť 
19/9,10,11 
22/1,2,3,4 
23/5,7,8 

  

Hranol – základné prvky    Prezentácia 
v programe TEAMS 

 

 
Informatika 

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

Práca v operačnom systéme  
 

   Poznámky k téme 
Operačný systém (čo 
je OS, na čo slúži, aké 
OS poznáte...) 

 

 
Chémia  

Téma Učebnica Pracovný zošit Projekty Poznámka 

Soli Str.68-71 
(prečítať) 
 

   Poznámky 
( prepísať 
a naštudovať) 

 
 
 
 



Biológia 

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

Prenos genetických informácií 
Dedičnosť a premenlivosť 

56,57 
58,59 

64,65 
67,68,69 

 
Prečítať + poznámky 
Online vyučovanie 

 
Geografia 

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

Nitriansky kraj 
Trenčiansky kraj 

38,39,40 
42,43,44 

 
 

Prečítať + poznámky 
v skupine prepísať 
Online vyučovanie 

 
Anglický jazyk 

Téma Učebnica, str. Prac. zoš Projekty Poznámka 

5 Unit – Our environment 
  

• Passive voice - present 

56/ 1a- sl. Zásoba 
1b-práca s textom 
57/ 4, 5 

44/1,2,3 
45/4,5,6 

  
alena.fedorkova@zsak
lv.sk 
 TEAMS 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/?cc=s
k&selLanguage=sk  tu najdete nahrávky k textom a 
cvičeniam 

       

 
Technika 

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

Peniaze – hrubá a čistá mzda, dane, bankové 

a nebankové subjekty, pravidelné a nepravidelné 

príjmy. 

   Pripraviť si krátke  

poznámky vo worde 

z internetu na zadanú 

tému 

 
 
 
 

mailto:alena.fedorkova@zsaklv.sk
mailto:alena.fedorkova@zsaklv.sk
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/?cc=sk&selLanguage=sk


Technika v praxi 

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

Osivo, sadivo – zabezpečenie osiva a sadiva, 

spôsoby sejby a sadenia a čas sadenia 

Okrasné rastliny – význam a delenie (okrasné 

trávy, hľuznaté, popínavé, vodné, balkónové, 

kobercové ,cibuľové a skalničky). 

   Pripraviť si krátke  poznámky vo 

worde z internetu na zadanú tému 

 

Telesná výchova - CHLAPCI 

Téma Link Poznámka 

1. Aktivita – „Výzva“ https://www.youtube.com/watch?v=wx8Ny80I8Uc V tejto dobe trávite veľa hodín doma za počítačom, alebo 
s mobilom v ruke. Je úplne bežné, že sa niektoré svaly 
prestávajú používať. Ochabnú a telo „zabudne“, ako ich 
aktivovať, keď treba. Preto prikladám krátku výzvu na 
zaktivovanie väčšieho počtu svalov a precvičenie tela. 
Pozrite si video a skúste absolvovať túto výzvu.  

2. Aktivita – „Daj si rúško a hýb sa!  Pomocou tejto aktivity by som vás chcel „vytiahnuť“ 
z pohodlia domova. Vytiahnite z pivnice bicykel, kolieskové 
korčule, kolobežku, skateboard a choďte von s rodičmi 
alebo súrodencami. Vyvetrajte si trošku hlavu od školských  
povinností, ktoré vám učitelia zadávajú. Bude ma veľmi 
zaujímať, kde všade ste sa dostali, aké pekné zákutia vo 
vašom okolí objavili, koľko kilometrov ste najazdili (nie na 

aute 😊 ). Do vytvorených tímov mi potom pošlite 
fotografie vami objavených miest, alebo výhľadov. PS: „Daj 
si rúško“. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wx8Ny80I8Uc


Telesná výchova - DIEVČATÁ 

Téma Učebnica, str. Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Zdravá energia Tréning s Matejom Odporúčanie 2x za 
týždeň 

 https://www.youtube.com/watch?v=mwBz1cXGJfs 

 Joga s Dominikou   https://www.youtube.com/watch?v=OkDF5gU_yXk 
 

 Obývačkový kruháč   https://www.youtube.com/watch?v=7s7lWYmKFAk 
 

    Ak máš možnosť voľnočasových aktivít, nebráň sa 
im, bicykel, kolobežka, skateboard, kolieskové 
korčule, rôzne loptové hry atď. 

    Nájdi si čas v tomto období, trošku si vyčisti hlavu 
a sprav niečo pre svoje telo, robíš to pre svoje 
zdravie. Kľudne zapoj aj rodinných príslušníkov 

 
 

Náboženská výchova 

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

Hodnota práce Str. 112 -114  Str. 39   Pomôcť doma 
s domácimi prácami 
alebo v záhrade 

Žalm  - Pán je môj pastier Sv. Písmo  Ž 23   Zamyslieť sa nad 
Božou blízkosťou 
v živote človeka 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mwBz1cXGJfs
https://www.youtube.com/watch?v=OkDF5gU_yXk
https://www.youtube.com/watch?v=7s7lWYmKFAk


Výtvarná výchova 

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

Podnety poznávania sveta Zámer a náhoda v 
umení 

   Učebný materiál a podnety na aktivitu 
priložené v Teamse. 

 

Etická výchova 

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

Encyklopédia spravodlivých https://slovensko.rtvs.s

k/relacie/encyklopedia-

spravodlivych/221049/u

kryt-na-povale 
 

  Učebný materiál a podnety na aktivitu 
priložené v Teamse. 

 

Nemecký jazyk 

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

L4 Die Nachbarn von Familie Weigel 
 
 
 

67, 68, 69 47/3,4,5  Naučiť sa štáty 
Všetko budeme robiť spolu online 
Slovná zásoba L 4 
Štáty slovná zásoba v Teams priložená- 
naučiť sa 

 

Hudobná výchova 

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

Disco, Zlatá éra popu 
Roková scéna u nás 

   Aktivity v TEAMS v tíme 2019_HUV_8.A 

 
 
 
 
 

https://slovensko.rtvs.sk/relacie/encyklopedia-spravodlivych/221049/ukryt-na-povale
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/encyklopedia-spravodlivych/221049/ukryt-na-povale
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/encyklopedia-spravodlivych/221049/ukryt-na-povale
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/encyklopedia-spravodlivych/221049/ukryt-na-povale


Slovenský jazyk 

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

Prívlastok 90/12 ----------------------   

Príslovkové určenie 92/6, 93/8, 93/9a ----------------------   

LIT.- denník 79-82   Prečítať + lit.druh+žáner 

 

Dejepis 

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

Moderný slovenský národ 36-60  prezentácie, projekty  

Rakúsko-uhorské vyrovnanie a Slováci 62-65   poznámky v MS Teams 

Aktivity Slovákov na svoju obranu 66-68   poznámky v MS Teams 

Slovenské vysťahovalectvo 69-71   poznámky v MS Teams 

 

Občianska náuka 

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

Rizikové povolania, Zásady BOZP pri práci Poznámky k novému učivu 
v teamse, prepísať do 
zošita 

  Pozrieť si dokument 
Malý mních -link 
priložený v teamsoch, 
spraviť test povolania- 
pokyny v teamse 

 

Fyzika 

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

Pohyb telesa 
Opis pohybu telesa 

142-149 
Riešiť: 149/ 1,2,3,4 
32/1,2,3 
33/4,5,1,2 
34/3,5 

  Vzhľadom k tomu, že 
fyziku mávame s 8.c,d 
v rozvrhu v piatok, 
ktorý bude teraz 2x 
voľný, pokúsim sa 
zaradiť s 8.c,d niekde 
mimo piatka. 
Ak sa nezaradím, 
prosím  samoštúdium! 



 


