
Úkoly   na   týden   16.   -   20.   3.   2020  

Prosím   rodiče,   aby   si   s   dětmi   stanovily   nějaký   domácí  
rozvrh   a   ty   si   průběžně   práci   vypracovávaly.   Pokud   by  
bylo   cokoli   třeba   řešit,   pište   vyučujícím,   nebo   mě   na  
školní   maily   -   jejich   seznam   najdete   na   webu   školy.  
Doplňkové   materiály   k   zadaným   úkolům   najdou   děti   ve  
svém   školním   mailu   nebo   podle   instrukcí   v   zadání.  
Připomínám,   že   všechny   úkoly   je   třeba   vypracovat   do  
pátku   20.   3.,   kdy   budeme   čekat   na   maily   s   vyfocenými  
úkoly   apod.   Děkuji   za   pochopení.  
 

Matematika:  

Cvičný   sešit:    9/7A  

Zopakuj   si   vše   o   úhlu   (uč.3-8)  

Do   ŠS   zápis    (pokračuj   k   minulému   zápisu):  

   11   (všechny   3   rámečky)  

   12  

Cvičný   sešit :   12/7A  

Projít   uč .   12/E  

Cvičný   sešit :   13/9,   10,   11,   12A  

Do   ŠS   pokračování   zápisu:  

    14   (oba   rámečky)  

    15  

    17  

Projít    v   učebnici:   14/A    +    15/1,   2A,   C    +    16/3,   4,   5,   6,   7A,   D  
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Práci   prosím   nafotit   a   poslat   na    kabickova@zshorepnik.cz  
 
 
Anglický   jazyk :   po   návratu   do   školy   nás   čeká   test   3.   lekce!!!  
   přečíst   učebnice   38/1,   39/2   do   školního   sešitu   ,   číslo   hodiny   datum   nadpis    Reading,   číslo  
otázky   a   zapsat   T/F   
pracovní   sešit   30/1,   31/4   vypracovat   tužkou,   nebo   gumovacím   perem  
písemně   procvičit:   tak   jak   jsme   zvyklí   slovíčka   3D,   (3C   kdo   nemá   tak   také)   a   nepravidelná  
slovesa:    begin,   drink,   ring,   run,   sing,   stick,   swim  
 
Český   jazyk :   

- v   současné   době   jsme   ve   fázi   opakování   na   opakovací   prověrku,   tedy   před  
prázdninami   probíhala   společná   práce   na   tabuli   dle   zadání   učitele  

- někdo   chyběl,   někdo   neměl   pracovní   sešit,   proto   připomínám,   že   v   PS   2.   díl   (žlutý)  
máme   mít   hotová   cvičení   2   str.   3,   cv.   3   str.   4   -   vypsat   do   cv.   5   na   str.   5,   hotová   má   být  
i   celá   str.   5  

- pro   zopakování   zájmen   PS   2.   díl   str.   17   cv.   7,   8,   9;   str.   18   cv.   10,   11,   12a;   str.   19   cv.  
13,   14,   15,   16   (ve   cv.   15   upozorňuji   na   rozdíl   ve   4.   pádě   a   ostatních:   vidím   naši   školu  
(4.p.),   před   vaší   školou   -   rozdíl   v   krátkém   či   dlouhém   -í   =   ve   4.   p.   vždy   krátké!)  

- literatura   -   čítanka   str.   127   -   René   Gosciny   -   Návrat   z   prázdnin   >   přečíst   a   do   sešitu  
LV   napsat   datum,   číslo   hodiny,   nadpis   (autor+název)   a   pod   to   vypracovat   následující  
dvě   otázky:  

- 1)   Kdo   je   vypravěčem   příběhu?  
- 2)   Čím   chtěli   rodiče   Mikuláše   zabavit?  

 
- Jinak   připomínám   práci   do   čtenářského   deníku,   máme   nyní   dostatek   času,  

abychom   přečetli   díla   a   provedli   zápis.   Seznam   doporučené   četby   zašlu   do  
mailu.   V   případě,   že   byste   potřebovali   nějakou   knihu   ze   školy,   je   možné   toto  
domluvit,   napište,   kterou,   mrknu,   jestli   máme   a   nechal   bych   vám   ji   k  
vyzvednutí   v   zádveří   školy   (u   hl.   vchodu),   aby   děti   mohly   číst.  

 
Informatika:   úkol   pošlu   přes   Google   Učebnu  
 
 
 
Dějepis:  

- přečíst   list   str.   70   
- vypracovat   doplňovací   cvičení   do   sešitu  
- dopsat/vytisknout   poznámky  

Vše   zašlu   na   školní   e-mail.  
Doplňovací   cvičení   a   poslední   stránku   ve   vašem   sešitě   nafotit   a   poslat   na   můj   g-mail.  
 
Zeměpis:  

- přečíst   uč.   str.   68   -   71  
- dopsat   či   vytisknout   poznámky,   které   zašlu   během   týdne   na   mail   žáků.  
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- poslední   stránku   v   sešitě   s   dopsanými   poznámkami   vyfotit   a   poslat   na   mail  
klika@zshorepnik.cz   
 

Přírodopis  
Kroužkovci   -   přečíst   a   udělat   poznámky   -   uč.   str.   78  

- do   sešitu   napsat   odpovědi   na   otázky   č.   5,6,7  
- vše    ofotit   a   poslat   na   mail    zenahlikova@zshorepnik.cz  

 
Fyzika  
Tělesa   v   elektrickém   poli   -   uč.   68-70   -   přečíst   +   záložky   po   stranách  

- zápis   pošlu  
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