
Trieda: 8.A 
Obdobie: 1.6 – 29.6.2020 

 

Výtvarná výchova 

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

Galéria v škole, škola v galérii https://www.youtube.com/
watch?v=6YSAMo6TmkE 

  Učebný materiál 

a podnety na aktivitu 

priložené v Teamse. 

 

Etická výchova 

Téma Učebnica, 
str. 

Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Pomoc prírode    Aktivita k téme v teamse 

 

Občianska výchova 

Téma Učebnica, 
str. 

Pracovný zošit, 
str. 

Projekty Poznámka 

Výber strednej školy  
(predbežný záujem o SŠ) 
Opakovanie 

   Napísať presný názov strednej školy a odboru- 
priložiť do teamsu- informácia ide k výchovnej 
poradkyni. 

 
 
 
 
 

Matematika 

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

Povrch hranola, objem hranola uč. 2.časť str. 104 - 106 PZ, 2. časť 
str. 42 - 46 

 Vypracovať testy 
v programe ALF 

Opakovanie  PZ, 2. časť 
str. 47 - 52 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6YSAMo6TmkE
https://www.youtube.com/watch?v=6YSAMo6TmkE


Náboženská výchova 

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

Hodnota a rebríček hodnôt Str. 130-134 Str. 45-47  Zostav si svoj rebríček 
hodnôt a premýšľaj čo 
alebo koho v živote 
uprednostňuješ   a 
prečo. 

Kultúra – rozvoj ľudskej spoločnosti Str.140- 144 Str. 50-51  Pozri si nejaký 
historický alebo 
dokumentárny film.  

 

Informatika 

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

Kódovanie, šifrovanie  
 
 
Opakovanie 

  Projekt Min 1 strana, dodržať 
formátovanie textu 

 

Chémia 

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

Neutralizácia Str.80-81 (prečítať) Str.35   

Opakovanie     

 

Nemecký jazyk 

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

L4 Die Nachbarn von Familie Weigel 
 
 
Opakovanie 
 
 

71,72,73,74 49/8 
50/9 
51/11,12,13 
Online cvičenia: 
www.vydavatelstvoklett.sk 

 Všetko budeme robiť spolu online 
Štáty slovná zásoba v Teams 
priložená- naučiť sa 
Quiz – online 
Test v Alf 

 



Hudobná výchova 

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

Česká a slovenská scéna v 80.rokoch 20.storočia 
Opakovanie 

   Aktivity v TEAMS v tíme 
2019_HUV_8.A 

 

Telesná výchova - CHLAPCI 

Téma Link Poznámka 

1. Aktivita – 
„Makačka“ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=tTBgrittcD8&feature=emb_logo Keďže do školy sa vrátiť nemôžete, 
s cvičením musíte pokračovať v domácich 
podmienkach prikladám ďalšiu výzvu 
v podobe cvikov („Makačka“). Skúste túto 
„Makačku“ zrealizovať aspoň dvakrát do 
týždňa. Zapojíte všetky svaly, ktoré teraz 
nezapájate. 

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?time_continue=16&v=tTBgrittcD8&feature=emb_logo


Slovenský jazyk 

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

Vetne členy s.105 
105/4a,b 
105/5 
106/9 

----------------------  Odpísať Zapamätajte si 
 

LIT. – ved.-populárna 92-94 
96-98 

  Prečítať + lit.druh+žáner 

Opakovanie     

 
 

Technika 

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

Príprava jedál a výživa- vybavenie kuchyne, 

kalkulácia, výber a nákup potravín, 

skladovanie potravín 

Záverečné opakovanie 

   Pripraviť si krátke  poznámky 

vo worde z internetu na zadanú 

tému 

 

Technika v praxi -  8.ročník  1.6 -29.6.2020 

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

Základné znalosti o konzervovaných 

a trvanlivých- chladených, mrazených, 

sušených, kondenzovaných potravinách 

vrátane skladovania 

Záverečné opakovanie 

   Pripraviť si krátke  poznámky 

vo worde z internetu na zadanú 

tému 

 
 
 
 
 
 
 



Fyzika 

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

Opakovanie- Pohyb telesa 
 
Opakovanie- Sila, tlak 

142-162 
187/ 1,2, 5 
77-106 
139/1,3,4 
140/5 

  Aktivity v TEAMS v tíme 
2019_HUV_8.A 

 
 

Biológia 

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

Životné prostredie 
Faktory ovplyvňujúce životné prostredie, Starostlivosť 
o prírodné prostredie 
Záverečné opakovanie 

62,63 
64,65,66,67 

  Prečítať + poznámky 
Online vyučovanie  

 

Geografia 

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

Košický kraj, Prešovský kraj 
Rozdiely medzi regiónmi 
Záverečné opakovanie 

54-59 
62,63 

  Prečítať + poznámky  
Online vyučovanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Telesná výchova - DIEVČATÁ 

Téma Učebnica, 
str. 

Pracovný 
zošit, str. 

Projekty Poznámka 

Fitshaker Tabata Odporúčanie 
2x za týždeň 

 https://www.youtube.com/watch?v=aLgfM-nkZO0 

 Super telo   https://www.youtube.com/watch?v=Z-0qsIPlJvs 
 

 Sixpack   https://www.youtube.com/watch?v=03NareUEUXU&list=RDCMUC5rrwX09xeG2H_CpsuFlypw&index=2  

    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 

 
 

Anglický jazyk 

Téma Učebnica, str. 
Prac. 
zoš 

Projekty Poznámka 

6 Unit – priatelia 

• 1. podmienková veta 
• Slovesá/podst. mená 

68/ 1- text, práca s textom 
69/ 2,3,4 
70/1,2,3,4 
72/1,2 
73/3,4,5 

54/1,2,3 
55/5,6,7 
56/1,2,3 
57/4,5 
58/1,2,4 

  
alena.fedorkova@zsaklv.
sk 
 TEAMS 

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

       

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aLgfM-nkZO0
https://www.youtube.com/watch?v=Z-0qsIPlJvs
https://www.youtube.com/watch?v=03NareUEUXU&list=RDCMUC5rrwX09xeG2H_CpsuFlypw&index=2
mailto:alena.fedorkova@zsaklv.sk
mailto:alena.fedorkova@zsaklv.sk
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/?cc=sk&selLanguage=sk

