POKYNY K VÝUCE v termínu od 10.11.do 22.11.včetně :
Mgr.Brandová
VIII. třída — 2.ročník- jeden žák
Písanka str. 24-31, dále zadávat do koupeného sešitu jednou za týden diktát.U psaní ať si Jeníček
hlasitě diktuje písmena nebo slabiky,háčky,délky ať píše ihned u dané slabiky.Čj učebnice
str.34/8d,věty dopň slovy a přepiš do šk.sešitu.Nauč se,opakuj si...ABECEDU-str.35/cv.12.SLOHučebnice Čj -str.37/cv 5- JAK DĚKUJEME-vyber dvě správné věty a napiš je do šk.sešitu,str.46/cv.6správné možnosti jen řekni mamince.Čj.prac.sešit str.19,20.Matýskova matematika 4.sešit ( velký)
pokračovat,vypracovat 4 strany, dále GEOMETRII str. 33-34.Malý Matýsek procvičovat od str. 25
do str.32 ,1 stránka každý den. Prvouka učebnice str.17-20,společné čtení,vypravování nad obrázky.
Prvouka - pracovní sešit str. 17 až str.20 dokončit dle pokynů rodiče.Čítanka-hlasité společné
střídavé čtení stř.23-26 s rodičem,odpověz na otázky za textem.Maminka to pak za odměnu přečte od
E.Petišky NA VÝLETĚ str.27-31 Rozvíjet správnou větnou intonaci a samostatnou reprodukci
přečteného
Ať se vám vše daří!

Pod vypracované úkoly se po poradě s rodičem OHODNOŤ:

*** všechno umím výborně

nebo ** někdy dělám chybu

* jde mi to

VIII.třída - 7. ročník — jedna žákyně
Český jazyk učebnice str.14/cv 30,str.15/CV 37-ústně s rodičem dále str.16/CV 39 —vypracuj do
sešitu DÚ a str.17/cv44 26 -vypracuj do školního sešitu. Do sešitu SLOH napiš VYPRÁVĚNÍ JAK
SE TĚŠÍM NA VÁNOCE A CO SI PŘEJI POD STROMEČEK
Pracovní sešit ČJ — pokračovat ve vypracovávání 2 cvičení na stranách 9-14 (určí rodič)
Čtení — číst svou knihu.
Matematika
Pracovní sešit str.7,8,9,10— vypracuj tři příklady z každé strany (dle pokynů rodiče).A dále z
učebnice MATEMATIKY str.22/cv.10 a 24/cv17 vypracuj do školního sešitů. Do domácího sešitu
matematiky na str.27/cv 2 Zeměpis- PS str.7,8. vypracuj po přečtení učebnice ZEMĚPISU
str12-13.Dále ZE PS str.9 -vypracuj podle učebnice ZE str.14-15.A PS ZE str10 -vypracuj
podle učebnice ZE str16-17. PŘ -do sešitu zapiš:KROUŽKOVCI str.26-27
Žížala obecná :stavba těla-ústní otvor,opasek,články,řitní otvor,vytváří humes,je užitečná
Pijavka lékařská,Nítěnka větší Rozmnožování: obojetník,vajíčkVYCHÁZKY DO PŘÍRODY V
LISTOPADU str.27-28:vytvoř dvojice slov,doplň:
počasí je v listopadu.....,listí na stromech....,hmyz už.....,veverky hledají...Přiletěli černí ptáci....
DĚJEPIS str.16,17přečti si a do sešitu zapiš: KNÍŽE VÁCLAV a odpověz na otázky č.1,3 na str
17.Dále učebnice str.18,19-přečti si a do sešitu zapiš nadpis O ŽIVOTĚ NA VESNICI a odpověz na
otázky1,3,4 na str19.
Ať se vám vše daří!
*** všechno umím výborně

Pod některé vypracované úkoly se po poradě s rodičem OHODNOŤ:
nebo ** někdy dělám chybu

VIII. třída - 8. ročník — jeden žák

* jde mi to

Český jazyk - pracovní sešit — pokračovat ve vypracovávání cvičení -na str. 11-15 dle výběru a
pokynů rodiče. ČJ-učebnice str.14- CV 28c vypracuj do šk.sešitu a vyznač základní skladebné
dvojice.Dále str.16/CV1,2-ústně a str.18/cv11 vypracuj do sešitu DÚ,vlastní jména podtrhni
barevně.Čj.SLOH Do sešitu SLOH napiš VYPRÁVĚNÍ JAK SE TĚŠÍM NA VÁNOCE A CO SI
PŘEJI POD STROMEČEK
Čtení — číst svou knihu
Matematika — (pracovní sešit) — pokračuj ve vypracování dalších dvou stran.Učebnice M
str.15/cv 3-ústně,dále 15/5...vypracuj do školního sešitu.Dále str.16/cv10 slovní úloha,vypracuj
do sešitu DÚ,16/14 -násobte-vypracuj do šk.sešitu.Učebnice matematiky str58/10- geometrievypracuj do sešitu GEOMETRIE.
Dějepis str.18-19 J.A.Komenský,přečti si a vypracuj krátce odpovědi na otázky str19/1,2,3 do
sešitu.DOBA POBĚLOHORSKÁ uč str20-21,přičti si a do sešitu zapiš nadpis a odpověz na
otázky str21/1,2,3.Přírodopis str.21-23 PTÁCI-přečzi si a do sešitu vypracuj
zápis:TRÁVICÍ,DÝCHACÍ,CÉVNÍ SOUSTAVA holuba:vypiš 13částí,popis obrázku.
Rozmnožování:oplození vnitřní,stavba vejce-žloutek,bílek,papírové blány,skořápka
Ptáci :mláďata krmivá nekrmivá stálí stěhovaví /do 4 sloupečku doplň vždy 2 zástupce PŘ.uč.
str.23 -pročti si a do sešitu zapiš ŘÁDY PTÁKŮ:
DRAVCI---SOVY ---ŠPLHAVCI---KUKAČKY (do4 sloupců uveď vždy 1 zástupce)
Zeměpis —Zeměpis PS str.6.Dále ROSTLINSTVO,ŽIVOČIŠSTVO str.12-13učebnice....PS
str.7 - vypracuj
OBYVATELSTVO EVROPY str.14-15učebnice...PS str.8-vypracuj
CHEMIE uč.str.24-25-pročti si,zapiš do sešitu nadpis CHEMICKÉ PRVKY
Prvek je složený z atomů,atom daného prvků má vždy stejné PROTONOVÉ ČÍSLO
PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ (PSP)D.I. Mendělejev
PERIDICKÁ TABULKA PRVKŮ má 7 PERIOD a 18 SKUPIN PRVKŮ,v rámci skupiny mají prvky
podobné vlastnosti
Úkol:Nauč se orientovat v PSP,nauč je 10 názvů a značek chemických prvků,ty pak zapiš do sešitu a
opakuj si je.Vypracuj otázku1 na str.25/1a.
Ať se Ti vše daří!
Pod některé vypracované úkoly se po poradě s rodičem OHODNOŤ:
*** všechno umím výborně

nebo ** někdy dělám chybu

* jde mi to

VIII. třída 8.ročník - čtyři žáci
Český jazyk- PS PROCVIČUJEME ČEŠTINU v 8.r.VE ŠKOLE MÁME VYPRACOVÁNY TYTO
STRANY:2,3,6,7,8,13,14,17.TO MÁME HOTOVO!!!
Dále doporučuji vypracovat do 22.11.:
str.4/CV.3,str.9/CV.1,3,str.10/CV.4,str.21/2,3,str.12/TEST. PODSTATNÝCH JMEN
Pod všechny vypracované úkoly , a to z různých předmětů, se po poradě s rodičem OHODNOŤ:
*** všechno umím výborně

nebo ** někdy dělám chybu

* jde mi to

Sloh: do sešitu SLOH napiš VYPRÁVĚNÍ JAK SE TĚŠÍM NA VÁNOCE A CO SI PŘEJI POD
STROMEČEK
Matematika: PS POČTÁŘSKÉ CHVILKY str 14,15,16,17,18,
Učebnice ALGEBRA str 17 CVIČENÍ ODMOCŇOVÁNÍ ZLOMKŮ-vyřeš do sešitu DÚ a str.18
URČI TŘETÍ MOCNINU ČÍSEL -vypracuj do šk.sešitu.
Učebnice -Geometrie str 11/CV 1,2 konstrukce pravoúhlých trojúhelníků -vypracuj do sešitu
GEOMETRIE

Zeměpis-Obyvatelstvo Evropy str.18-20 přečti si a do sešitu zapiš a nauč se následující:
Evropa: 3. světadíl co do počtu obyvatel...740 mil
2.světadíl co do hustoty obyvatel
Ve městech žije 3/4obyvatel,více než 10mil.města jsou-Moskva,Londýn,Paříž,Istambul
Evropa má 6 REGIONŮ:JIŽNÍ,ZÁPADNÍ,SEVERNÍ,STŘEDNÍ,JIHOVÝCHODNÍ,VÝCHODNÍ
JAZYKY(uč.str 20) -z modrého rámečku opiš POSLEDNÍ dvě věty.PRACUJ S MAPOU!
Přírodopis - str.33 Pročti si a do sešitu vypracuj otázku č.1 podle vzoru:
Mateřské mléko z mléčných políček B....
A pak vypracuj otázku č.5 podle vzoru:. A-NEPRAVDIVÉ...
Dále si pročti a prohlédni obrázky v učebnici na str.34-36 BIOLOGIE ČLOVĚKA a do sešitu zapiš
NADPIS a modrý rámeček -shrnutí na str.36.
CHEMIE uč.str.24-25-pročti si,zapiš do sešitu nadpis CHEMICKÉ PRVKY
Prvek je složený z atomů,atom daného prvků má vždy stejné PROTONOVÉ ČÍSLO
PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ (PSP)D.I. Mendělejev
PERIDICKÁ TABULKA PRVKŮ má 7 PERIOD a 18 SKUPIN PRVKŮ,v rámci skupiny mají prvky
podobné vlastnosti
Úkol:Nauč se orientovat v PSP,nauč je 10 názvů a značek chemických prvků,ty pak zapiš do sešitu a
opakuj si je.Vypracuj otázku1 na str.25/1a.
Dějepis- str.21-26 postupně si strany přečti a do sešitu vypracuj zápis dle pokynů:
VÝZNAMNÉ STÁTY EVROPY A USA(2.pol. 17.a 18.stol.
1.ANGLIE- vypracuj odpovědi k úkolům na str.22/1/2
2.VELKÁ BRITÁNIE- opiš modrý rámeček,shrnutí str.23
3.SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ - opiš modrý rámeček shrnutí na str 26 a nauč se.
Ať se vám vše daří!

Práce budou vyhodnoceny po návratu žáků do školy. Pokud vám budou některé úkoly a zadání
jasné, přeskočte je a pokračujte dále,případně konzultuje.

Přejeme především pevné zdraví a brzké ukončení karantény a všech návazných opatření !!!
Hodně štěstí!Ať se vám vše daří a chraňte si své zdraví.

VI. třída Mgr.V.Kopečný — 9.roč jeden žák. CHEMIE Mgr.Brandová Učivo zadáno k
vypracování do 22.11.
Učebnice str.14,15.
CHEMICKÉ PRVKY -přečti si učivo a na volný list vypracuj a doplň
následující zápis:CHEMICKÉ PRVKY
KOV- MĚĎ:vlastnosti __________,_______________,________________
NEKOV-SÍRA:vlastnosti___________,_________________,_____________Ať vše zvládneš!

Učebnice str.15-18pročti si a na volný list vypracuj,doplň :
KOVY:
ZNAČKA

NÁZEV PRVKU ...a DVĚ VLASTNOSTI

Fe
Al
Cu
Zn
Pb
Sn
Au
Ag
Vypracované úkoly se po poradě s rodičem OHODNOŤ:
*** všechno umím výborně

nebo ** někdy dělám chybu

* jde mi to

Úkoly odevzdáš ve škole .Ať se ti vše daří!

Úkoly,zadání pro žáky z II.třídy Mgr.E.KOPEČNÉMgr.Š.Brandová PEDAGIGOCKÁ PÉČE,4 ŽÁCI,vypracování do 22.11.:
Jednou týdně si z ČÍTANKY vyber zajímavý článek ,téma,autora a text si čti hlasitě za přítomnosti
rodiče.Snaž se číst se správnou výslovností a větnou intonací plynule,chybně přečtená slova
oprav.Radost ti udělá STŘÍDAVÉ čtení s rodičem,text přečteš rychleji.Rodič jednu větu a ty
druhou...Po přečtení text vyprávěj svými slovy pomocí delších vět.

Za odměnu si zahrej PEXESO,ODMISTĚNKY,slož PUZZLE a podobně.
Opakuj si gramatiku a pravopis z učebnice ČESKÉHO JAZYKA si vyber doplňovací cvičení a ústně
zdůvodňuje pravopisné jevy A TO JEDNO CVIČENÍ ZA TÝDEN!
Používej barevné pastelky,opakuj si grafické znázorňování délek a pečlivě si hlasitě kontroluj napsané
úkoly.Odevzdáš po příchodu do školy.Ať se ti práce daří!

Pokyny k výuce -úkoly,zadání z NĚMECKÉHO JAZYKA Mgr.J.Branda do 22.11.
pro žáky VI.tř.-Mgr.V.Kopečný a žáky V.tř.Mgr.B.Sopuchová

1.Opakuj si slovní zásobu (co nejčastěji) připravenými kartičkami.
2.Pokud máš internet najdi si www.testpark.cz/NJ (pro začátečníky) a snaž se dosáhnout plný počet
bodů.
3.Rozšiř si podle učebnice počítání do 10.
4.Písně si příprav na list papíru "W Fragen"
Napiš vlevo 10 otázek a vpravo 10 jednoduchých odpovědí.Odevzdáš po příchodu do školy.Nápovědu
najdeš v učebnici na str.9,procvičování na str.13 nebo v Gramatice,věty máme i v sešitě.Za splnění tě
čeká 1*!Ať se ti vše daří!

