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

Třída VIII.A

PONDĚLÍ
8.6.2020

ZADÁNÍ

Český jazyk

LITERATURA – práce na zápisu z četby.

Matematika

pracovní sešit str. 43 / cv. 5, 6

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 a gramatiky.
**V rámci kurzu můžete dále dobrovolně plnit jakékoli další úkoly - poslechy, překlady, gramatická cvičení nebo pilovat
slovnízásobu. **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 emailem. Díky všem, kteří si během týdne doplnili nedopracované úkoly.
Dekarová: Zopakuj si, co už umíš. Za každou hodinu vyplň 2 cvičení z pracovního listu. Pracovní list máš také připravený
v google učebně. Celý vyplněný pracovní list odešli do pátku 12.6. 2020 své vyučující.

Chemie

V tomto týdnu jsou našimi favority další kovy a to:
Kovy těžké( uč.str73) a Kovy drahé, ušlechtilé, vzácné nebo také kovy budoucnosti(uč. str. 74-75)
V každé skupině si vyberte 3 nejvíce zmiňované zástupce a ke každému si do svého sešitu zapište 3-5 informací, které mají
praktický význam( vlastnosti,které jsou dobře využitelné, v čem je nebezpečnost, kde jsou využívány apod).
Zdrojem vám bude učebnice a již známá stránka www.chemickeprvky.cz (http://www.chemickeprvky.cz)

Zeměpis

Podívejte se na videonahrávky o Kraji Vysočina, které najdete na uvedených odkazech. Alespoň pěti větami je okomentujte.
Opět připomínám, že je důležité být konkrétní.
https://drive.google.com/open?id=1ZzBOTzzQ3fmHGVASSZ_PFDR1lzEVsoQ6 (1. část)
https://drive.google.com/open?id=1NpjE9N8zuRpONKFw6AqXuWSXmplLGAOw (2. část)

Třída VIII.A

ÚTERÝ
9.6.2020

ZADÁNÍ

Český jazyk

LITERATURA – práce na zápisu z četby.
Pracujte pokud možno na počítači. Úkol odevzdej přes Google učebnu ČJ do pátku 12. 6. 2020 do 20:00.

Matematika

pracovní sešit str. 43 / cv. 7

Anglický jazyk

Kubíček:

Německý jazyk

Skupina A: V učebnici na str. 78 je cv. 7. (pokračuje i na další stranu). Přečtěte si první rozhovor a přeložte si jej. O čem je?
Co se v něm řeší? Proč je důležité umět podobné fráze? - toto proveďte jen ústně.
Nyní zkuste doplnit druhý rozhovor (ten už je na další straně). První použijte jen jako inspiraci, nedoplňujte stejná jména,
místa atd. Následně jej přeložte.
Doplněný rozhovor a jeho překlad mi pošlete.

Dějepis

Legie - Určitě jsi někdy slyšel/a o československých legionářích. Právě oni se zasloužili o vznik samostatného
československého státu v roce 1918. Víc se dozvíš, když vyplníš přiložený PL1_8.AB_Dě
Zpracuj v učebně, nebo pošli na můj email Skacelikova. jana@seznam.cz. Termín 9.6.2020

Fyzika

Pracovní sešit
- zkus vyřešit osmisměrku str 46/3

Třída VIII.A

STŘEDA
10.6.2020

ZADÁNÍ

Český jazyk

MLUVNICE – na stránkách www.redmonster.cz vypracuj v kurzu Tvarosloví (kategorie Podstatná jména) lekci 1 a 2.

Anglický jazyk

Dekarová:

Německý jazyk

Skupina B: V učebnici na str. 78 je cv. 7. (pokračuje i na další stranu). Přečtěte si
první rozhovor a přeložte si jej. O čem je? Co se v něm řeší? Proč je důležité umět podobné fráze? - toto proveďte jen
ústně.
Nyní zkuste doplnit druhý rozhovor (ten už je na další straně). První použijte jen jako inspiraci, nedoplňujte stejná jména,
místa atd. Následně jej přeložte.
Doplněný rozhovor a jeho překlad mi pošlete.

Přírodopis

Zdravím všechny studenty, musíme rozdýchat další týden distanční výuky, tak se podíváme, jak to funguje v plicích!
DÝCHACÍ SOUSTAVA:
Odpověz na otázky:
Proč je zdravější dýchat nosem, než ústy (3 důvody)?
Jaký je rozdíl mezi pravou a levou plící a proč?
Nakresli a popiš plicní sklípek neboli váček – popiš k čemu slouží.
Napiš které svaly se podílí na dýchání (2).
Jaká je klidová dechová frekvence zdravého člověka za jednu minutu?
Odpovědi odešli do pátku 18:00 annadvorska@email.cz

Chemie

Svůj zápis mi pošlete v čitelné formě na milenazapletalova@seznam.cz

Třída VIII.A

ČTVRTEK
11.6.2020

ZADÁNÍ

Český jazyk

MLUVNICE – na stránkách www.redmonster.cz vypracuj v kurzu Tvarosloví (kategorie Podstatná jména) lekci 3 a 4.

Matematika

pracovní sešit str. 44 / cv. 8

Anglický jazyk

Dekarová:

Německý jazyk

Skupina B: V učebnici na str. 79 doplňte cvičení 9. Dávejte pozor, o které osoby se
jedná. Pokud píšete rovnou do učebnice, tak jen tak, aby to šlo vymazat!
Co je na slovese FAHREN" zvláštního?
Splněné úkoly, prosím, odešlete do pátku do 14:00.

Dějepis

Ruské revoluce
Pracuj podle zadání v PL2_8.AB. Určitě se podívej i na přiložené video, stojí to za to.
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-komuniste-ovladli-nejvetsi-zemi-sveta-7-listopad-151372
Zpracuj v učebně, nebo pošli na email skacelikova. jana@seznam.cz. Termín 11.6.

Fyzika

Pracovní sešit
- zkus pomocí jakýchkoli zdrojů vyplnit stranu 48
úlohu neposílej

Zeměpis

Stáhněte si druhou verzi prezentace na Vysočinu a také ji okomentujte (alespoň 5 vět). Kdyby vám nešlo prezentaci
stáhnout, dejte vědět, pošlu vám ji individuálně.
https://www.uschovna.cz/zasilka/YZ77UZJGSJHGKAW2-SXD/
Své komentáře mi, prosím, zašlete na adresu jakub.neubauer@zshorka.cz do pátku 12.6. do 18:00. Děkuji.

Třída VIII.A

PÁTEK
12.6.2020
Český jazyk

ZADÁNÍ
MLUVNICE – na stránkách www.redmonster.cz vypracuj v kurzu Tvarosloví (kategorie Podstatná jména) lekci 5 a 6.
Fotku nebo printscreen všech splněných lekcí za tento týden (Historie aktivit) odevzdej přes Google učebnu ČJ. Termín: do
pátku 12. 6. 2020 do 20:00.

Matematika

pracovní sešit str. 44 / cv. 1, 2
Opět prosím, aby mi žáci v pátek poslali mailem fotky vypracovaných cvičení
v daném týdnu.

Anglický jazyk

Kubíček:

Německý jazyk

Skupina A: V učebnici na str. 79 doplňte cvičení 9. Dávejte pozor, o které osoby se
jedná. Pokud píšete rovnou do učebnice, tak jen tak, aby to šlo vymazat!
Co je na slovese FAHREN" zvláštního?

Splněné úkoly, prosím, odešlete do pátku do 14:00.

Přírodopis

Odeslat foto vypracovaných otázek do 18:00 annadvorska@email.cz

