Vážení osmáci,
nebojte se, nejde o žádné přidávání úkolů na prázdniny.
Posílám Vám hlavně informace o dalším postupu. S ohledem na bezpečnostní a zdravotnická opatření
v souvislosti s pandemií koronaviru můžeme předpokládat, že distanční výuka bude pokračovat ještě nějaký
čas. Jestliže se škola 2. listopadu neotevře, budeme přecházet na online vyučování.
Co to pro Vás teď znamená?
Pošlete mi následující úkoly:

ČJ – str. 12, cv. 6 a 7
- str. 13, cv. 8
- str. 17,cv. 2 a 3

Informace pro Marušku a Báru (mají jiné učebnice, tak píši část zadání, podle
kterého se snad zorientujete):
12/6 – Doplňte a přečtěte správně – d-plom, d-ktát,…
12/7 – V každé řádce je jedno slovo českého původu, najdete ho?
13/8 – Rozdělte se do 5 skupin (výtvarné umění,…)
17/2 – Doplňte správné tvary podstatného jména muzeum:…
17/3 – Doplňte sdělení, vyberte dvojici slov, která se nejlépe hodí do věty jako
celku…

- (nepovinné, pokud jste splnili – str.14, cv. 11 a 13a),b)
- zpracovaný výtah ze slohu
D – napište mi jen, zda máte zadané výpisky hotové (byl to bod 1)
- vyplněný bod 2 (zápisek o zhlédnutém odkazu)
Jak poslat úkoly?

Nafoťte (nebo naskenujte) je a pošlete buď na e-mail lojitka@seznam.cz nebo na WhatsApp
– 725 820 268.
Nezapomeňte se vždy podepsat, ať identifikuji, od koho mi práce přišla.
V krajním případě můžete práce vložit do boxu před školou (ale tato varianta je v současné situaci skutečně
až krajní možností).
TERMÍN ODEVZDÁNÍ(POSLÁNÍ) JE NEJPOZDĚJI 2.11. DO 12:00.

Ostatní úkoly neposílejte. Zkontrolujeme je později a podle situace.
Zároveň mi prosím dejte vědět, kdo chcete připravit do boxu i pracovní listy, které budu na příště
případně zadávat. Budu s nakopírování počítat jen s těmi, kdo se mi ozvou. Listy si pak vyzvednete
v boxu před školou.
Zpráva jen pro – Dvořáková, Bílý, Královský, Vrchotová, Horváthová:
Na pondělí 2. 11. Vám připravím do boxu před školou sešity z literatury. Můžete si je zde
vyzvednout. (Připravené budou na 8:00, tak poté kdykoliv). Pokud se pro ně nemůžete v daný den
dostavit, prosím, dejte mi vědět a domluvíme se dále.

Všechny Vás pozdravuji a přeji Vám hezké a hlavně zdravé prázdniny
Jitka Lorencová

