
8.C DU 4.5.-15.5. 

 SJL, OBN – 8. C - 4.5. 2020 –15.5. 2020  

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

Prívlastok 
Príslovkové určenie 

88 – 90 
91 – 97 

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

Denník 
Tajný denník A. Molla 
Denníky G. Nicolsonovej 

79 – 86 
 
 

  Prečítať 
Vysvetlenie, rozbor – on-line hodina 
Čítať vlastnú knihu 

OBN – Rovnosť, rovnakosť 
Diskriminácia, rasizmus 

52 –  54   Úlohy, aktivity, poznámky – on-line hodina 

 

ANJ 8.C 

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

Unit 6 Relationships 68/ 1a,b 
69/2a,b,c- do zošita a preložiť 
69/3a,b, 4 
70/ 1 
71/2, 3 celé, 4 

Cvičenia na stranách 54,55,56,57 
74/ poznámky 6.1, 6.2 naučiť sa 
78/ slovíčka 6A, 6B 

  

Časopis Hello číslo 8 (apríl) 

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

Str 13/ Billie Eilish 
+ ľubovoľný článok  

   

 

Matematika, 8.C – 4.5. – 15.5.2020 

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

Hranol – objem a povrch 6 – bokého hranola + 
precvičovanie výpočtových úloh  

Prezentácia – hranoly – 
dostupná na MS Teams 
(podľa potreby použiť 
učebnicu 1/116-121 
a učebnicu 2/101-106 

PZ 2:  43/3, 45/6, 47/2  Ak nejakému príkladu nerozumieš, pošli na 
MS TEAMS do tímu – vysvetlíme si ☺ 

Hranol – objem a povrch – slovné úlohy zo 
života 

Prezentácia – hranoly – 
dostupná na MS Teams 

PZ 2: 47-50/ 1,2,3,4, 
6,10,11,12 
 

 https://www.slideserve.com/pekelo/hranoly 
- Na zopakovanie ☺ 

     

 

 

http://go.sparkpostmail.com/f/a/hHN_3RgwDHAZKuZUtV8Pnw~~/AAA-fAA~/RgRgbHiKP0RJaHR0cHM6Ly93d3cuZmxwLnNrL2ltYWdlcy9zdG9yaWVzL2hlbGxvLzIwMTktMjAyMC9jaXNsbzgvSGVsbG8tOC0yMDIwLnBkZlcDc3BjQgoAHorziV5FWpKQUhdsaWxsYS50b3Rob3ZhQGdtYWlsLmNvbVgEAAAx8A~~
http://go.sparkpostmail.com/f/a/hHN_3RgwDHAZKuZUtV8Pnw~~/AAA-fAA~/RgRgbHiKP0RJaHR0cHM6Ly93d3cuZmxwLnNrL2ltYWdlcy9zdG9yaWVzL2hlbGxvLzIwMTktMjAyMC9jaXNsbzgvSGVsbG8tOC0yMDIwLnBkZlcDc3BjQgoAHorziV5FWpKQUhdsaWxsYS50b3Rob3ZhQGdtYWlsLmNvbVgEAAAx8A~~
https://www.slideserve.com/pekelo/hranoly


INF 8. A, 8. D, 8.C 4.5.-15.5. 

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...) 

 

THD 8.ročník 4.5 – 15.5.2020 

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 

 

 

 

 

 

 

Chémia 8.A, 8.B, 8.C, 8.D 

Téma Učebnica Pracovný zošit Projekty Pozn. 

Soli Str.68-71 
(prečítať) 
 

   Poznámky 
( prepísať a naštudovať) 

 

GEG 8.C 

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

Trenčiansky kraj 42.-45. Vypracovať: dú – kraje 
na Alfovi 

  

 

DEJ, 8.C 

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 

Fyzika  

Téma Učebnica ,str. Pracovný zošit Projekty Poznámky 

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! 



 

NEJ 8.C 

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

Kati 13L 28,29 – urobíme spolu online 34, 35- celá strana  Online vyučovanie 

 

 

Biológia 8.C 

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

Opakovanie ekológia. 
Starostlivosť o prírodné prostredie 
a životné prostredie – preberáme na 
online hodinách. 

s.62 – 65 
 
s. 66- 67 

s. 71 -80 
 
s. 81- 85 
 

Kto neposlal domácu úlohu: Učebnica s. 
72/15 
Vypracovať do wordu na A4, pošle na môj 
mail☺ 
Vypracované prezentácie na tému globálne 
ekologické problémy , nezabudnúť na ciele 
a zdroje, posielať tiež na môj mail. 

Dala som vám na Alfa test na 
zopakovanie test o životnom 
prostredí človeka- prosím 
urobiť do 15.5. !!! 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 

 

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.C 

 

VYV 8.ročník 4.5 – 15.5.2020 

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. 

 

ETV 8.C 

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

Asertivita    https://www.youtube.com/watch?v=jxG59vdRua8&feature=youtu.be 
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6430/aktivity-na-rozvoj-asertivneho-spravania , 
preštuduj si to a ak máš možnosť zahraj sa s rodinou. 

Vzory    https://www.youtube.com/watch?v=CN-qJSly5D8 

https://www.youtube.com/watch?v=jxG59vdRua8&feature=youtu.be
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6430/aktivity-na-rozvoj-asertivneho-spravania
https://www.youtube.com/watch?v=CN-qJSly5D8


 

 

NBV  8C   04. – 15. 5 . 2020 

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 

TSV CHLAPCI 4.5. – 15.5. 2020 

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“. 

 

TSV Dievčatá 8.A,8.B,8.C,8.D 

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

Zdrava energia Trening s Matejom Odporúčanie 2x za týždeň  https://www.youtube.com/watch?v=mwBz1cXGJfs 

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

 Obývačkovy 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wx8Ny80I8Uc
https://www.youtube.com/watch?v=mwBz1cXGJfs
https://www.youtube.com/watch?v=OkDF5gU_yXk
https://www.youtube.com/watch?v=7s7lWYmKFAk

