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

Třída VIII.A

PONDĚLÍ
15.6.2020

ZADÁNÍ

Český jazyk

LITERATURA – začti se alespoň na půl hodiny do nějaké knížky, kterou máš doma (pokud momentálně nemáš žádnou knihu,
může být třeba i časopis). Zaměř se na neznámá a obtížná slova v textu. Pokud na nějaké narazíš, zapiš si ho a vyhledej na
internetu jeho význam – ten si zapiš také. Takto si vyhledej alespoň 5 slov.
Úkol odevzdej přes Google učebnu ČJ. Termín: do pátku 19. 6. 2020 do 20:00.

Matematika

pracovní sešit str. 44 / cv. 3, 4

Anglický jazyk

Kubíček:
*V platformě EnglishMe.cz **můžete dále plnit jakékoli další úkoly - poslechy, překlady, gramatická cvičení nebo pilovat
slovní zásobu. *Vyzkoušejte si Trénink překladu a Trénink poslechu. Najdete to v hlavním panelu v záložce Obecné. *Vyberte
si na každou hodinu angličtiny *(pondělí, úterý, pátek)* alespoň dva úkoly*, mohou být nové, nebo se vraťte k těm, které se
Vám v průběhu studia nepodařilo splnit na více než 50 %. V případě dotazů mě kontaktujte.
Dekarová: Zadání na celý týden: Podívej se na dobrý film nebo díl seriálu 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. Dále napiš 5
vět, proč bys film nebo seriál doporučil ostatním, aby se na něj podívali (děj, prostředí a doba, kdy se film odehrává, herecké
výkony, jazyk a slovní zásoba, ...) Svá vypsaná slovíčka, fráze a věty včetně názvu filmu nebo seriálu odevzdej přes google
učebnu (případně emailem) své vyučující do pátku 19.6.2020.

Chemie

Je před námi poslední týden s chemií v tomto školním roce. Protože příští rok budeme navazovat, je na místě všechno si
shrnout.
1)Projděte zadané úkoly a vypište témata, kterým jsme se v nich věnovali.
Ke každému napište jeden poznatek(informaci), který vás zaujal, překvapil, vyvolal potřebu dozvědět se o tom něco víc,...
2)Pracovali jste při tom s různými zdroji. Druhým úkolem je, napsat mi krátce, který ze zdrojů vám nejvíce vyhovoval a proč.

Děkuji všem, kteří nevyškrtli chemii a posílali vypracované úlohy. Těším se na vás v dalším školním roce. M. Zapletalová:-D
Zeměpis

Otevřete si přílohu s prezentací o Jihomoravském kraji, projděte si ji a napište k ní komentář o pěti větách.

Třída VIII.A

ÚTERÝ
16.6.2020

ZADÁNÍ

Český jazyk

MLUVNICE – na stránkách www.redmonster.cz vypracuj v kurzu Tvarosloví (kategorie Podstatná jména) lekci 7 a 8.

Matematika

pracovní sešit str. 45 / cv. 5

Anglický jazyk

Kubíček:

Německý jazyk

Skupina A: V PS na stranách 71-72 jsou cvičení 11 a 12. Nejprve přiřaďte údaje tak, aby seděly (11), pak se vrhněte na
vlastní (12) :-)
Zkuste odvodit význam jednotlivých údajů. Pokud budete potřebovat, pomůže vám učebnice - str. 81. Už jste někdy
vyplňovali podobný dotazník? Kde se s tím můžeme setkat?

Dějepis

Vznik ČSR (zadání v učebně)
Podívej se na video a zpracuj tyto otázky:
1. Kdy a jak vznikla Československá republika?
2. Kdo se o to zasloužil?

3. Co dalšího tě ve videu zaujalo?
4. Bylo dobře, že vznikla samostatná republika, proč?
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vzniklo-ceskoslovensko-28-rijen-150707
Termín 18.6.2020
Nemáš-li přístup k internetu, použij učebnici.
Pokud nepracuješ v učebně, pošli na můj email Skacelikova.jana@seznam.cz
Fyzika

Pracovní sešit
- zkus vyřešit křížovku 53/4 a 54/1

Třída VIII.A

STŘEDA
17.6.2020

ZADÁNÍ

Český jazyk

MLUVNICE – na stránkách www.redmonster.cz vypracuj v kurzu Tvarosloví (kategorie Podstatná jména) lekci 9 a 10.
Fotku nebo printscreen všech splněných lekcí za tento týden (Historie aktivit) odevzdej přes Google učebnu ČJ. Termín: do
pátku 19. 6. 2020 do 20:00.

Anglický jazyk

Dekarová: dodívej se na film a plň úkoly z pondělí.

Německý jazyk

Skupina B: V PS na stranách 71-72 jsou cvičení 11 a 12. Nejprve přiřaďte údaje tak, aby seděly (11), pak se vrhněte na
vlastní (12) :-)
Zkuste odvodit význam jednotlivých údajů. Pokud budete potřebovat, pomůže vám učebnice - str. 81. Už jste někdy
vyplňovali podobný dotazník? Kde se s tím můžeme setkat?

Přírodopis

Téma KOUŘENÍ rozhodně k dýchací soustavě patří.
Podívejte se na video: Velké nezávislé testy cigaret, IQOS, GLO a těch elektronických
https://www.televizeseznam.cz/video/adost/velke-nezavisle-testy-cigaret-iqos-glo-a-tech-elektronickych-63788545
Přečtěte si jeden z milionů článků o kouření, který vám posílám v příloze a ukládejte si do hlavy i v budoucnu věcné
argumenty, které doufám budou vždy silnější než nápad kouřit…
Napište mi do emailu, které cigarety reportér vyhlásil jako vítěze testu a minimálně dvě věty - shrnutí o čem je článek
v příloze Kouření. Odpověď odešli do pátku 12:00.
KOUŘENÍ ZMAR!!

Chemie

Pošlete mi svá shrnutí do pátku 19.6.

Třída VIII.A

ČTVRTEK
18.6.2020

ZADÁNÍ

Český jazyk

POROZUMĚNÍ TEXTU – vypracuj úkol – viz příloha ČJ 8 Pracovní list 1.

Matematika

pracovní sešit str. 45 / cv. 6, 7

Anglický jazyk

Dekarová: Dodělej práci tohoto týdne a odešli ji přes google učebnu případně emailem své vyučující.

Německý jazyk

Skupina B: V učebnici na str. 79 - 80 je cvičení 10. Vyberte si jeden z rozhovorů, které ve cvičení jsou, a udělejte z něj
komiks.

Dějepis

Odevzdej svou práci přes google učebnu nebo pošli emailem své vyučující.

Fyzika

Pracovní sešit - vyřeš osmisměrku na str 56
úlohu neposílej

Zeměpis

Jako poslední se vrhneme na Zlínský kraj. Podívejte se na prezentaci o něm a naposledy se mi k němu v pěti větách
vyjádřete.

Své komentáře mi, prosím, zašlete na adresu jakub.neubauer@zshorka.cz do pátku 19.6. do 18:00. Děkuji.

Třída VIII.A

PÁTEK
19.6.2020

ZADÁNÍ

Český jazyk

POROZUMĚNÍ TEXTU – vypracuj úkol – viz příloha ČJ 8 Pracovní list 2.
Své odpovědi k Pracovnímu listu 1 a Pracovnímu listu 2 odevzdej přes Google učebnu. Termín: do pátku 19. 6. 2020 do
20:00.

Matematika

pracovní sešit str. 45 / cv. 8, fotky vypracovaných cvičení v daném týdnu odešli svému vyučujícímu.

Anglický jazyk

Kubíček:

Německý jazyk

Skupina A: V učebnici na str. 79 - 80 je cvičení 10. Vyberte si jeden z rozhovorů, které ve cvičení jsou, a udělejte z něj
komiks.

Přírodopis

Odešli odpověď do 12:00.

