Vážení osmáci,
čeká nás nelehké období distančního vzdělávání, které, jak víte, je povinné. Vyplněné úkoly budete odevzdávat.
Nejprve pár doporučení:
1) Pravidelně kontrolujte na stránkách školy, zda nepřicházejí nové informace a zadání.
2) Pokud něčemu nerozumíte, kontaktujte mě: e-mail – lojitka@seznam.cz
tel. – 725 820 268
3) Pracujte přesně podle zadaných instrukcí do zadaných sešitů.
4) Práci si pečlivě rozplánujte, abyste ji v daném období stihli dokončit. Raději udělejte každý den kousek
a nespoléhejte, že vše uděláte v jednom dni.
5) Pracujte pečlivě, pište krasopisně. Snažte se, ať Váš sešit má co nejlepší úpravu.
6) Vždy, když se začnete učit, zopakujte si, co jste se naučili posledně, přečtěte si po sobě poslední práci
(třeba v ní ještě opravíte nějakou chybu, zároveň si zopakujete látku).
Nyní zadávanou práci budete odevzdávat 2.11.2020. Buď již ve škole při normální výuce, nebo pokud bude
distanční výuka prodloužena, odevzdáte práci podle poslaných instrukcí. Sledujte proto aktuální situaci a
instrukce na stránkách školy.
Úkoly pro období 14. – 23. 10. 2020:
1) Mluvnice – cvičení plňte do sešitu na mluvnici
PŘI PRÁCI S CVIČENÍMI JE ŽÁDOUCÍ, ABYSTE TO, CO NEZNÁTE, HLEDALI A OVĚŘOVALI SI!
VYUŽÍVAT MŮŽETE PRAVIDLA PRAVOPISU, SLOVNÍK SPISOVNÉ ČEŠTINY, SLOVNÍK CIZÍCH
SLOV (VŠE SE DÁ NAJÍT I NA INTERNETU).
a) pravopis přejatých slov
písemně – učebnice str.11, cv.2 – vypiš si 5 libovolných cizích slov a vysvětli jejich význam
- učebnice str. 12, cv.6 a 7
- učebnice str. 13, cv. 8 – rozdělte slova podle zadaných oboru (vytvořte si tabulku), stačí mi
vysvětlit 5 libovolných pojmů
b) výslovnost přejatých slov
Seznamte se s teorií – rámeček na str. 13.
písemně – učebnice str. 14, cv. 12
- nepovinné – možno získat body navíc – str.14, cv.11 a 13a),b)
c) skloňování obecných jmen přejatých
Seznamte se s teorií – rámečky na str. 16 a 17, při plnění úkolů se k nim vracejte, využívejte poučky z nich.
ústně – učebnice str. 17, cv.1 a)-d)
písemně – učebnice str. 17, cv. 2 a cv. 3
- učebnice str. 18, cv. 4 a cv. 5 a),c)
2) Sloh – cvičení splňte do sešitu na sloh
Výtah
Vyberte si jeden z nabízených článků v učebnici a zpracujte z něho výtah – postupujte tak, jak jsme výtah psali
společně ve škole (viz článek Sklípkan – 96/1).
Články k výtahu (vyberte si jeden) – str. 97, cv. 3, str. 98, cv. 5, str. 99, cv. 6
3) Literatura – cvičení splňte do sešitu na literaturu
Vyberte si jeden z odkazů a podívejte se na dokument o trojské válce, do sešitu si zapište základní poznatky,
stačí 5 bodů:
https://www.youtube.com/watch?v=Q1XRTiZflnc
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10214722308-bohove-a-hrdinove-antickych-mytu/209572230080008trojska-valka/titulky/?kvalita=nizka
Pokud Vás problematika zajímá, doporučuji filmy (můžete si je vybrat místo zadaných výše: Trója, Trojská
válka

