
8. ročník - Práca pre žiakov počas mimoriadnej situácie  od 16.3. do 27. 3. 2020 

Predmet Učivo – čo žiaci dostanú  k štúdiu, akou formou a ako bude zabezpečená spätná väzba 

SJL 8. B  Gramatika:  
 Združené pomenovania, 
 Spôsoby obohacovania slovnej zásoby, 
 Opakovanie podstatných mien neživotných  zakončených  na  - r, - l. 
Literatúra:  
Vedecko-fantastický román – J. Verne: Cesta na mesiac, W. Kotzwinkle: E.T. Mimozemšťan 
D. Adams: Stopárov sprievodca galaxiou. 
Žiaci budú pracovať s učebnicou, pracovným zošitom,  budú im poslané prezentácie, 
poznámky. Spätná väzba: pracovné listy, príp. testy, ktoré budú mať vypracovať. 
 
8.A:  
Lit: 
Postupne pokračovať v čítaní ukážok v učebnici, vypracovať úlohy v pracovnom zošite;  
+ prečítať knihy alebo pozrieť si filmy (E.T. Mimozemšťan; Stopárov sprievodca Galaxiou) 
SJ: 
Témy: Frazeologizmy, združené pomenovania, spôsoby obohacovania slovnej zásoby 
 
Teóriu aj úlohy vyučujúca pošle prostredníctvom EduPage 
 

ANJ 
 
 
 
 
 
 
 

8. A/B – ANJ – Kráľ Arthur – slovná zásoba, práca s textom, čítanie s porozumením 
                          Slovesné tvary – gerundium  
                          Zlodej – SZ, práca s textom, čítanie s porozumením  
                          Opis udalosti – There´s something/somebody + ing forma  
                          Opis situácie  - precvičovanie  
                          Kvíz – nájdi sám seba  
                          Deti- práca s textom, posluch, slovná zásoba  
 
Žiaci budú pracovať s učebnicami ANJ Project a s pracovným zošitom Project. Posielať 
budem poznámky, prezentácie, gramatické javy a pracovné listy na opakovanie a utvrdenie 
učiva.  
8. B: 4. lekcia – Kráľ Artur – slovná zásoba, práca s textom; Slovesné tvary – gerundium, Práca 
s textom. „Zlodej“, Opis udalostí – použitie výrazu: „there is something/someone+ ing..., Opis 
situácie, Slovná zásoba – predstavivosť 
Žiaci budú pracovať s učebnicou, pracovným zošitom, pracovnými listami, ktoré pošle 
vyučujúca, s audionahrávkami, cvičeniami na internete, na stránke: 
https://elt.oup.com/student/project/?cc=global&selLanguage=en 
Spätná väzba: Žiaci pošlú vypracovaný pracovný list. 

NEJ/FRJ 
 

NEJ:   
8.A: Téma: Moje telo - slovná zásoba, gramatický jav - slovesá; Hueber.de 
8.B: gramatika: časovanie slovies sammeln, basteln, rozkaz. spôsob v singulári, práca 
s textami: čítanie, preklad + odpovede na ot., písanie e-mailu, čo robí rád a nerád – slovné 
frázové spojenia, vypracovávanie úloh v PZ +uč. spätná väzba cez edupage 
 
FRJ: Téma: Môj dom/byt; miestnosti v dome 
Teóriu a slovíčka vyučujúca zverení na EduPage;  
Webstránka languagesonline.org.uk – precvičovanie rôznych tém 

MAT 
 

Kruh, kružnica 
Materiály, prezentácie, testy, úlohy v PZ (priebežne) 

FYZ 
 
 
 
 
 

6. ročník: precvičenie výpočtu hustoty, objemu a hmotnosti telesa 
7. ročník: šírenie tepla, žiarenie 
8. ročník: Deformácia telesa, tlak, jednotka, výpočet 
9. ročník: Sériové zapojenie vodičov, Paralelne zapojenie vodičov 
Tému im pošlem v deň, keď by mali mať fyziku, pošlem im na záver pár otázok. Odpoveď  by 
mi mali poslať formou správy edupage alebo mailom. 

CHE 
 

Kyseliny – významné kyseliny, vlastnosti kyselín, Ph 
Pracovný list – vzorce oxidy, halogenidy, kyseliny 

https://elt.oup.com/student/project/?cc=global&selLanguage=en


Hydroxidy – názvoslovie, vlastnosti, významné hydroxidy 

BIO 
 

Prenos dedičných informácií 
Dedičnosť a premenlivosť 

DEJ 
 

Slovenská otázka 
Každodennosť 
Poznámky, prezentácia 

GEG 
 

Geografia a cestovný ruch 
Trnavský kraj 

OBN 8. A: Ochrana spotrebiteľov, Rodinné právo 
8. B: Protiprávne konanie, Súdny proces 
Žiaci budú pracovať s učebnicou, budú im poslané prezentácie s pokynmi, čo sa majú naučiť, 
ktoré poznámky si majú zapísať do zošita. Spätná väzba – pracovné listy, ktoré pošlú 
vyučujúcej. 

TSV Žiaci vypracujú vedomostný kvíz 

INF Vytvoriť a poslať prezentáciu v Power Pointe na tému – Protidrogová výchova 

TECH Vytvoriť veľkonočný výrobok alebo pozdrav – poslať fotografiu výrobku 

ETV:  Prezentácia na tému závislosti. Návrh reklamy na niečo čo sa nedá kúpiť 

NBV - 
katolícke 

Každý večer o 20,00 sa ľudia vo svojich domovoch modlia za to, aby epidémia skončila, za 
chorých a zdravotníckych pracovníkov modlitbu posvätného ruženca. Ak chceš, pridaj sa aj Ty  
a pozvi svoju rodinu. Aj krátka a úprimná prosba má veľkú váhu...   

 


