Speciální ZŠ Králíky, Nábřežní 130

Ročník:

8. LMP (NK, MD, JB)

Týden:

9. 11. – 20. 11. 2020

KAŽDÝ DEN JE NUTNÉ SE VĚNOVAT 2 - 3 H ŠKOLNÍ PŘÍPRAVĚ!
Distanční výuka je povinná – tvou povinností je zvednout telefon!
Prezentace, pracovní listy na vyučovací předměty: byly zaslány emailem nebo předány
vytištěné

Informace:

Pravidelná konzultace s učiteli dle rozvrhu (učitelé ti volají – kontrolují splnění
úkolu, vysvětlují, čemu nerozumíš, seznamují tě s novým učivem, zkouší):
Středa 8.30 – 14.00 h – paní učitelka Lenhartová
Čtvrtek 8.30 – 14.00 h - paní učitelka Nesvadbová
Pátek 8. 30 – 14.00 h – paní učitelka Šponarová, Nejedlá
V TYTO DNY SE V DANÝ ČAS VĚNUJEŠ VÝUCE!
Individuální konzultace – dle domluvy s učitelem
Komunikační e-mail: zspredakce@seznam.cz
Procvičujte na internetu: www.onlinecviceni.cz, www.skolasnadhledem.cz,
www.umimeto.org, www.dejepis.com, www.matika.in, www.matyskova-matematika.cz,
www.cs.duolingo.com, https://decko.ceskatelevize.cz, www.scio.cz (testy), Dějiny udatného
národa českého, www.skolakov.cz, www.umimematiku.cz, www.umimecesky.cz,
www.pripravy.estranky.cz, www.rysava.websnadno.cz, www.helpforenglish.cz,
www.smejo/info

Učivo:
Český jazyk

Jv: Vyjmenovaná slova – opak. – zpracovat pracovní listy!!!
P, S,– 12. 11.
V, Z - 19. 11.

Občanská vých.

Rodina úplná, neúplná – 12. 11.
Náhradní rodinná péče – 19. 11.

Dějepis

Rudolf II. – opakování
Přečíst texty v čítance, zpracovat PL:

Zeměpis

Obyvatelstvo Evropy – 12. 11.
Politické, hospodářské a bezpečnostní seskupení států Evropy – 19. 11.

Matematika

Dělení dvojciferným dělitelem – na každý pátek mít zpracovány 3 PL!!!

Přírodopis

9.11. Soustava dýchací – přečti si prezentaci, text s.13-14
16.11. Napiš si shrnutí s. 14, vypracuj PL Soustava dýchací
10.11. Teplo – přečti si prezentaci, napiš si zápisky do sešitu (to, co je zvýrazněné)
18.11. Vypočítej 2 příklady na teplo z prezentace do sešitu
11.11. PS s. 3/6 – 4 věty do sešitu (to, co jsi říkal(a)), PS 3/8 – 4 věty do sešitu (to, co jsi říkal(a)),
13.11. Uč. s. 7 – lekce 2 Nature and country – prohlédni si obrázek, opiš si obrázková slovíčka ze s.
10 – spolu si přečteme
18.11. Uč. s. 10 slovíčka dole přepsat si, uč. s. 9 nahoře – zopakuj si dny v týdnu, zimní měsíce 3x,
poslech textu s. 8
20.11. Uč. s. 8 – opis textu, PS s. 7/1

Fyzika

Anglický jazyk

Slovenský jazyk
Výchova ke
zdraví

O golemovi, O kouzlech rabína Löwa, Skříňka pro císaře – 12. 11.
Záhada mrtvého netopýra, Spiknutí na císařském dvoře – 19. 11.

Tematické okruhy a jejich slovní zásoba: Dopravní prostředky, cestování - práce se slovníkem
Poslech jednoduchých textů a písní
DÚ – přelož si slovíčka pomocí Google překladač a nauč se je zpaměti
Výživa a zdraví – kontrola zpracování PL – 12. 11.
Zásady sestavování jídelníčku – zpracuj PL dle prezentace, učebnice – 19. 11.

Domácí úkoly

Hraničářův učeň – P1 1 (13. 10.), PL 2 (20. 10.), PL 3 (3. 11.), PL 4 (10. 11.), PL 5
(17. 11.), PL 6 (24. 11.)
JB – Boříkovy lapálie – 1. kapitola (13. 10.), 2. kapitola (20. 10.), 3. kapitola (3.
11.), 4. kapitola (10. 11.), 5. kapitola (17. 11.), 6. kapitola (24. 11.)

