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

Třída VIII.A

PONDĚLÍ
25.5.2020

ZADÁNÍ

Český jazyk

LITERATURA – pokračujte v domácím čtení vaší vybrané knihy (začátkem června budete odevzdávat poslední letošní zápis
z četby).
Úkol – vyplňte dotazník (příloha ČJ 8 Dotazník č.2) ke hlavní postavě vaší rozečtené knihy. Pokuste se stručně odpovědět na
co nejvíce otázek. Když to u vaší knihy a vašeho literárního hrdiny nepůjde, otázku přeskočte.
Pracujte pokud možno na počítači. Úkol odevzdej přes Google učebnu ČJ do pátku 29. 5. 2020 do 20:00

Matematika

pracovní sešit str. 41 / cv. 7, 8

Anglický jazyk

Kubíček: *V platformě EnglishMe.cz v naší skupině Osmaci_Horka (heslo: *OEKTLR*) máte na každou hodinu dva úkoly
(rozdělte si je pravidelně na každou hodinu -pondělí, úterý a pátek), které se týkají opakování slovní zásoby,gramatiky,
předložek a nepravidelných sloves. *
*V rámci kurzu můžete dále dobrovolně 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. Pokuste se angličtině
věnovat raději pravidelně 10 – 15 minut denně než jednou za týden. Zpětnou vazbu jste dostali e-mailem.
Dekarová: V učebnici na str. 38 si přečti a poslechni další část fotopříběhu KIDS a poskládej ve správném pořadí věty
v pracovním listu 8AB – WORKSHEET – KIDS 4
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_4_Third_Edition_CD2_Track_21.mp3?cc=sk&selLang
uage=sk&mode=hub
Poslechni si druhou část příběhu a odpověz na tyto dvě otázky:
Do all the kids go to Wimbledon?
Who is the last to arrive and why?
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_4_Third_Edition_CD2_Track_22.mp3?cc=sk&selLang
uage=sk&mode=hub
Pracovní list máš přichystaný v google učebně.
Ve středu od 10.00 bude probíhat on-line výuka, pokud se chceš připojit, využij link: https://meet.google.com/uop-qrhkemg. Výuka je dobrovolná. Link najdeš na streamu v google učebně.

Chemie

Protože nám není umožněno pracovat s vašimi medailonky kovů, musíme základní informace získat jiným způsobem. Pro
tento týden si najdete
informace o technických kovech: železo, měď, hliník základní informace Učebnice str.70-72 přečíst.
1) železo - zhlédnout video o výrobě https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Dbc
(https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Dbc)
2) železo,měď, hliník: přečíst si základní informace, pustit si některá
videa na http://www.chemickeprvky.cz(http://www.chemickeprvky.cz)

Zeměpis

Podívejte se na zpracování Libereckého kraje od Kuby. Opět se k němu alespoň v pěti větách vyjádřete a pokuste se být ve
svých připomínkách konkrétní.
https://www.uschovna.cz/zasilka/YN6PMUFFSD4KC2WW-F9U/

Třída VIII.A

ÚTERÝ
26.5.2020

ZADÁNÍ

Český jazyk

MLUVNICE – na stránkách www.redmonster.cz vypracuj v kurzu Slovní zásoba (kategorie Skládání a zkracování) lekci 1 a

Matematika

pracovní sešit str. 41 a 42/ cv. 9, 10

Anglický jazyk

Kubíček: pracuj v englishme.cz

Německý jazyk

Skupina A: V učebnici na straně 77 je cvičení 4. Do sešitu jej vypracujte podle vzorů.
Vymyslete také 2 věty o sobě.

Dějepis

Náledující dva týdny připravuje výuku v ráci své studijní praxe paní učitelka V.Martenová. Organizačně se ale nic nemění zadání je nadále v učebně, žáci, kteří nejsou přihlášeni do učebny, posílají práci na můj email Skacelikova.Jana@seznam.cz
Velká válka – vyplň PL1_8.AB a pošli ke kontrole, termín 26.5.

Fyzika

Pracuj do sešitu
1.) učebnice str 142/úloha 9
2.) pracovní sešit str 44/1 - osmisměrka

Třída VIII.A

STŘEDA
27.5.2020

ZADÁNÍ

Český jazyk

MLUVNICE – na stránkách www.redmonster.cz vypracuj v kurzu Slovní zásoba (kategorie Skládání a zkracování) lekci 3 a 4.

Anglický jazyk

Dekarová: Pracuj se článkem v učebnici na str. 38 a vypracuj pracovní list 8AB - WORKSHEET – AGREEING.
Vypracované pracovní listy odešli přes google učebnu případně emailem své učitelce do pátku 29.5.2020

Německý jazyk

Skupina B: V učebnici na straně 77 je cvičení 4. Do sešitu jej vypracujte podle vzorů.
Vymyslete také 2 věty o sobě.

Přírodopis

Alespoň v základech jsme se seznámili s Oběhovou soustavou. Prohlédněte si své záznamy a vytvořte z nich „opakovací
test“. Test bude mít minimálně 8 otázek (horní hranici nedávám) a u každé otázky uvedete správnou odpověď.
Můžete použít do testu obrázek k popisu (bude se to počítat jako jedna otázka). Připravený test se správnými odpověďmi mi
pošlete do pátku 29. 5. do 18:00 annadvorska@email.cz

Chemie

Na známém místě na www stránkách školy najdete otázky k tématu.
Jejich zodpovězením vznikne váš zápis do sešitu k tématu Technické kovy.

Třída VIII.A

ČTVRTEK
28.5.2020

ZADÁNÍ

Český jazyk

MLUVNICE – na stránkách www.redmonster.cz vypracuj v kurzu Slovní zásoba Závěrečnou zkoušku (časově ohraničený test
ze všech lekcí, které jsme dosud dělali). Tímto testem uzavíráme velkou kapitolu o slovní zásobě.

Matematika

pracovní sešit str. 42 / cv. 1, 2

Anglický jazyk

Dekarová: Vypracuj si 2 libovolná cvičení na englishme.cz

Německý jazyk

Skupina B: V pracovním sešitě na straně 69 vyplňte cvičení 4.
Vyberte si pět vět (které jdou po sobě) a přeložte je do sešitu.
Úkoly, prosím, pošlete do pátku do 14:00.

Dějepis

Remarque – Na západní frontě klid – vyplň PL2_8.AB, pošli ke kontrole, termín 28.5.
Pokud tě ukázka z textu zaujala nebo by ses chtěl dozvědět více o první světové válce z pohledu vojáka, lze se podívat na
film natočený na motivy tohoto románu. Jestli této nabídky využiješ, určitě se pak poděl o své zážitky z filmu.
https://www.youtube.com/watch?v=Yb7d_yA3SAk

Fyzika

Pracovní sešit str 45 /1- doplň tabulku a 45/3 – vyřeš tajenku
kontrola : pošli mi fotku str. 45 v pracovním sešitu do 31.5.

Zeměpis

Pusťte si i druhou variantu od Aleše. Také k ní napište své komentáře.
https://www.uschovna.cz/zasilka/YN6PMUFFSD4KC2WW-F9U/
Vše mi, prosím, zašlete na adresu jakub.neubauer@zshorka.cz do pátku 29.5. do 18:00. Děkuji

Třída VIII.A

PÁTEK
29.5.2020

ZADÁNÍ

Český jazyk

MLUVNICE – na stránkách www.redmonster.cz na úvodní stránce s nabídkou kurzů pro 2. stupeň ZŠ (dostaneš se tam přes
možnost Přehled kurzů) se přihlaste do kurzu Český jazyk – tvarosloví (jde opět o objednávku zdarma).
Do konce roku budeme v mluvnici pracovat na těchto lekcích. Pokud byste měli problém se do kurzu přihlásit, napište mi,
vyřešíme to spolu.
Začněte tím, že v kategorii Ohebnost slovních druhů vypracujete lekci 1 a 2.
Fotku nebo printscreen všech splněných lekcí za tento týden (Historie aktivit) odevzdej přes Google učebnu ČJ. Termín: do
pátku 29. 5. 2020 do 20:00.

Matematika

pracovní sešit str. 42 a 43 / cv. 3, 4
Vypracovaná cvičení z celého týdne vyfoť a odešli svému učiteli.

Anglický jazyk

Kubíček: pracuj v englishme.cz

Německý jazyk

Skupina A: V pracovním sešitě na straně 69 vyplňte cvičení 4. ¨
Vyberte si pět vět (které jdou po sobě) a přeložte je do sešitu.

Úkoly, prosím, pošlete do pátku do 14:00.

Přírodopis

Odeslat "opakovací test"

