PLÁN VÝUKY OD 11.-13. 3. 2020
TŘÍDA VI.A
Předmět

Učivo

ČESKÝ JAZYK
(Navrátilová)
T27- mimořádný

Procvičování přídavných jmen umimeto
Procvičování zájmen - druhy (učebnice
str.44/cv.7,8, str. 46/cv.1,2

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)
T27- mimořádný

Písemka

Poznámka

Unit 1: přítomný prostý časVypracovat pracovní sešit po str.9
včetně.
Učebnice str. 72, cvičení 1,
úkol a) přečti znovu informace o lidech 1 - 5
úkol b) vytvoř si v notebooku tabulku a doplň
informace z textů dle vzoru.

ANGLICKÝ JAZYK Project 1 Culture People
(Florián)
Učebnice str. 72, cvičení 1,
T27-mimořádný
úkoly a) a b).

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)
T27 - mimořádný

Present Simple
Listening and comprehension
Housework

MATEMATIKA
T27 - mimořádný

Mříž
PS 43 - 44, 55 - 57

Unit 1 vocabulary - po návratu
do školy

Procvičování pomocí Umimeanglicky.cz (heslo třídy
KOL6) - téma Present Simple tense (Přítomný prostý
čas)
vypracovat alespoň 5 cvičení na štít 3
Všichni žáci by měli mít hotové cvičení: str. 44/2, 3,
str. 55/1a, 56/5, 6

Rychlejší a šikovnější mohou udělat jakékoliv další
cvičení ze stran 43-44, 55-57.
PŘÍRODOPIS
T27 - mimořádný

Prvoci

Prosím o písemné vypracování do sešitu otázek a
úkolů v učebnici ze stran 45 a 47.

DĚJEPIS
T27 - mimořádný

Peloponéská válka

Shlédnout video o Peloponéských válkách:

Vzestup Makedonie

https://www.youtube.com/watch?v=T6Y5UApmCEg
Shlédnout přibližnou rekonstrukci starověkých Athén
za vlády Perikla (s videem budeme nadále pracovat v
příštím týdnu):
https://www.youtube.com/watch?v=-a8cWF-29lI

ZEMĚPIS
T27 - mimořádný

Umíme fakta
https://www.umimefakta.cz/cviceni-crpriroda

Procvič si libovolné cvičení z přírody ČR a pošli
vyučujícímu tři výsledky kdy se to povede být nad
90%. Každé cvičení musí být na jiné téma.

FYZIKA
T27
INFORMATIKA
T27
PRACOVNÍ
ČINNOSTI T27

Origami

Slož origam dle videa
https://www.youtube.com/watch?v=yTY-nGYYq_c
origam vymaluj vyfoť na mobil a fotku pošli panu
učiteli na mail dolezel.zsdeblin@gmail.com
nezapomeň se podepsat

Jiná sdělení
T27

Učivo pro domácí vzdělávání se bude žákům sdělovat prostřednictvím týdenních plánů a přílohy k učivu (pracovní
listy) se budou posílat jako přílohy zprávou v edookitu. V případě nejasností se neváhejte obrátit na vyučující
prostřednictvím mailu či edookitu.

