Zadání školních úkolů na období uzavření školy ZŠ a MŠ Horka nad Moravou

Třída 7.A

PONDĚLÍ
15.6.2020

ZADÁNÍ

Český jazyk

Tento týden vás čeká poslední slohový úkol - napiš dopis osobní:
Moje plány na prázdniny, vyber si adresáta( spolužák, někdo z rodiny, kamarád). Musí obsahovat:
- oslovení
- pozdrav
- sdělení
- přání nebo poděkování
- rozsah - 1 a půl strany A5
- odstavce
Volte vhodnou formu, dbejte na úpravu, úhledné písmo.
Posílejte ke kontrole do čtvrtka 18.6.! (uzavírám hodnocení) Val.

Matematika

Téma: Středová souměrnost - pokračování
Do čtvercové mříže si překresli geometrické útvary dle zadání a najdi jejich obrazy ve středové souměrnosti podle bodu S.
Výsledek nalep do sešitu.

Anglický jazyk

CVEŠPER
Napište mi povídání o tom, jak si představujete, že strávíte prázdniny. Nejde mi o to, jak byste je chtěli strávit ve vysněných

představách, ale jak očekáváte, že budou vážně reálně vypadat.
Povídání o alespoň 140 slovech mi na konci týdne pošlete na email cveskola@seznam.cz či na google třídy.
Německý jazyk

V učebnici na straně 45 vypracujte cvičení 8 a 9.
Dobrovolné konzultace z Němčiny ve škole budou ve středu od 8 do 13 hod. Hlaste se přes email přímo paní učitelce
Matenové.

Zeměpis

Tento týden si můžeš vybrat ze dvou úkolů a máš na ně čas v pondělí i ve čtvrtek.
Úkol č.1: Zadání najdeš v pracovním listu - Pravda nebo lež-Asie
Úkol č.2: Origami je japonské slovo, které znamená "skládat papír". Skládání papíru má v Japonsku dlouhou tradici, ale
rozvíjelo se i v jiných zemích a dnes je známé po celém světě. Popularita origami v Japonsku je obrovská. Skládat z papíru
se učí děti už v mateřské školce. Ovšem největším dokladem toho, co pro Japonce origami znamená, je pomník dětským
obětem atomové bomby v Hirošimě – Děvčátko skládající jeřába. Byl vytvořen podle dívenky Sadako, trpící v důsledku
ozáření leukémií, která se podle staré japonské legendy snažila poskládat tisíc papírových jeřábů, aby se uzdravila, nemoc
však byla rychlejší.
Pokud tě baví ruční práce, najdi si na internetu návod a poskládej origami dle vlastní volby. Svůj výtvor vyfoť a pošli.
Do pátku 19.6. pošlete vyplněný pracovní list nebo origami na mail: martinahricova@seznam.cz

Třída 7.A

ÚTERÝ
16.6.2020

ZADÁNÍ

Český jazyk

Pracuj na zadání z pondělka.

Matematika

Dnes od 10 telefonická konzultace - vysvětlení tématu a nejasných úloh z matematiky. Připravte si otázky z úloh celého
týdne (spojíme se všichni).
Adresa pro hovor: meet.jit.si/sedmacizhorky
Úloha - rýsování:
Sestroj obdélník ABCD se stranami a = 6 cm, b = 4 cm. Dle obrázku vyznač bod S a ve středové souměrnosti s bodem S
sestroj obraz obdélníka A´B´C´D´.
Pokud nevíš, pomůže ti video z minulého týdne: https://www.youtube.com/watch?v=4Fhhw6MNaFo

(čas 6:40 – 10:30).

Anglický jazyk

DEKAROVÁ
Podívej se na dobrý film nebo seriál v angličtině, který se ti líbí. Pusť si k němu anglické titulky. Vypiš si z filmu 10
užitečných slovíček a 3 užitečné fráze nebo celé věty, přelož si je a zapiš do slovníčku. Tyto fráze a věty včetně názvu
filmu nebo seriálu odešli své vyučující do pátku 19.6.2020.

Německý jazyk

V učebnici na straně 45 vypracujte cvičení 8 a 9.
Dobrovolné konzultace z Němčiny ve škole budou ve středu od 8 do 13 hod. Hlaste se přes email přímo paní učitelce
Matenové.

Dějepis

Na straně 112 vlevo si přečtěte oba dva odstavce a vlastními slovy mi v alespoň čtyřech větách popište, jaké důsledky měla
porážka českého stavovského povstání na Bílé hoře.

Třída 7.A

STŘEDA
17.6.2020
Matematika

ZADÁNÍ
Doplň výzdobu dlaždice tak, aby byla středově souměrná. Obraz vymaluj jinou barvou.

Použij čtvercovou síť a výsledek nalep do sešitu.
Anglický jazyk

CVEŠPER
Napište mi povídání o tom, jak si představujete, že strávíte prázdniny. Nejde mi o to, jak byste je chtěli strávit ve vysněných
představách, ale jak očekáváte, že budou vážně reálně vypadat.
Povídání o alespoň 140 slovech mi na konci týdne pošlete na email cveskola@seznam.cz či na google třídy.
DEKAROVÁ
Viz. zadání z úterka.

Přírodopis

Botaniku bohužel nestíháme. Pokusíme se alespoň v základu zkompletovat části rostlinného těla. Můžete si venku vybrat
a utrhnout celou rostlinu i s kořenem, vylisovat a nalepit na papír. Nebo si nějakou existující vyberete a nakreslíte – celou i s
kořenem. Nebo si zkopírujete obrázek jakékoliv celé rostliny i s kořenem z internetu. Pomocí učebnice str. 13 – 22 určíte
typy jednotlivých částí podobně, jak jsem to modelovala v příloze Příklad úkolu Př. Jsem přesvědčená, že to zvládnete
mnohem lépe než já. Výsledek mi pošli na email do pátku 12:00 A tím slavnostně uzavřeme letošní biologické
vzdělávání?.

Dějepis

Otevřete si přílohu Třicetiletá válka, projděte si studijní materiál a zodpovězte otázky pod ním.
Své úkoly mi, prosím, pošlete na adresu jakub.neubauer@zshorka.cz do pátku 19.6. do 18:00. Děkuji.

Fyzika

V učebnici na str 150 a 151 si najdi pojem světelné zdroje a rychlost světla. Pomocí textu nebo jiných zdrojů odpověz do
sešitu na otázky str 152/1,2,3.

ČTVRTEK
18.6.2020

Třída 7.A
ZADÁNÍ

Český jazyk

Pracuj na zadání z pondělka.
Vypracovaný úkol posílejte ke kontrole do čtvrtka 18.6.! (uzavírám hodnocení) Val.

Matematika

Úloha - rýsování:
Narýsuj čtyřúhelník ABCD dle obrázku (velikost přizpůsob dle sešitu). Vyznač bod S a ve středové souměrnosti s bodem S
sestroj obraz čtyřúhelníka A´B´C´D´.

Anglický jazyk

CVEŠPER
Napište mi povídání o tom, jak si představujete, že strávíte prázdniny. Nejde mi o to, jak byste je chtěli strávit ve vysněných
představách, ale jak očekáváte, že budou vážně reálně vypadat.
Povídání o alespoň 140 slovech mi na konci týdne pošlete na email cveskola@seznam.cz či na google třídy.

Německý jazyk

V PS je na konci 4. lekce opakovací test. Vyplňte cvičení 1, 7 a 8. (zbytek je dobrovolný)
DOBROVOLNĚ: V učebnici na straně 46 se podívejte na cvičení 11. Znáte tyto pokyny? Odvodíte, co znamenají ty nové?

Zeměpis

Do pátku 19.6. pošlete vyplněný pracovní list nebo origami na mail: martinahricova@seznam.cz

Třída 7.A

PÁTEK
19.6.2020

ZADÁNÍ

Matematika

Vyřešené úlohy dnes odešli na adresu: snevon@seznam.cz

Anglický jazyk

DEKAROVÁ
Viz. zadání z úterka.

Německý jazyk

V PS je na konci 4. lekce opakovací test. Vyplňte cvičení 1, 7 a 8. (zbytek je dobrovolný)
DOBROVOLNĚ: V učebnici na straně 46 se podívejte na cvičení 11. Znáte tyto pokyny? Odvodíte, co znamenají ty nové?

Přírodopis

Viz. úkol ze středy

Fyzika

V učebnici str 158, 159 jsou pojmy „zatmění slunce, zatmění měsíce“. Pomocí textu nebo jiných zdrojů namaluj do
sešitu slunce, měsíc a zemi při obou jevech ( dva obrázky ).
Žádné úlohy neposílej
Richard Pavel

