TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 2.11. - 6.11. 2020
TŘÍDA 5.
PŘEDMĚT

JINÁ SDĚLENÍ
T10
Třídní skupina:
Videohovor:
ne
ČESKÝ JAZYK
T10
Ověřování znalostí:ne
Videohovor: 10.11.
Konzultace: pište
kdykoli

MATEMATIKA
T10
Ověřování znalostí:ne
Videohovor: 10.11.
Konzultace: 13.11.

UČIVO

HOTO
VO
Cíl

V pondělí není on-line výuka z důvodu odstávky proudu v Deblíně.
Dole je nově řádek k předmětům SPP.
V pátek nebude videohovor TH - místo toho čas na testík z NS. Popovídáme si v rámci čtvrteční on-line hodiny NS.
S přáním hezkých dnů P. Pospíšilová + M.Lehocká + K.Kaziková
Slova odvozená - opakování
Vypracoval/la jsem úkoly v pracovní sešitě a v učebně
Souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony
google classroom.
Popis dne
Zúčastnil/la jsem se MEETu.
Konkrétní úkoly jsou na google učebně.
V úterý 10.11. proběhne MEET OD 8:25 DO 9:10.
Odkaz je v učebně nahoře na barevné ploše.
Na setkání si nachystejte všechny pomůcky do českého
jazyka.

Utvořím pomocí předpony či přípony slovo odvozené.
Dovedu správně napsat předponu a příponu v odvozených
slovech.
Napíšu popis dne.

Provádění zkoušky při dělení se zbytkem, slovní
úlohy

● vypracoval/a jsem všechny úkoly z učebny
● zúčastnil/a jsem se online hodiny

Online hodina proběhne v úterý 10. 11. v 9:20 10:05

● bez chyby provádím zkoušky u početních příkladů
● bez chyby řeším slovní úlohy
● sám/a jsem vytvořil/av slovní úlohu a vyřešil/a jsem ji

Konzultace - pokud na mne budete mít nějaké otázky
- pátek 13. 11. v 9:20 - 10:05

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)
T10
Ověřování znalostí:
Videohovor: středa
8:25
Konzultace: úterý
10:25

1. Vypracuj úkoly na
google classroom
2. Připoj se na
videokonferenci
3. Vypracuj úkol na
umimeto

1. Mám hotovo na classroom.
2. Připojil jsem se na videokonferenci.
3. Mám hotový úkol na umimeto.

ANGLICKÝ JAZYK
Happy street 2 Unit 8 What is the weather like?
● Weather (počasí)
(Florián)
● Přítomný čas průběhový (Present continuous)
T10
● Test slovíčka Unit 7
Ověřování znalostí:
● Slovíčka Unit 8
test ze slovíček Unit 7
Videohovor: středa
1. V Classroomu najdeš pokyny co prostudovat a co
8:25
zpracovat v učebnici a pracovním sešitě.
Konzultace:
dle potřeby přes e-mail 2. V Classroomu najdeš zadaný termínovaný úkol.
3. Ve středu (11. 11.) - 8:25 až 9:10 bude povinná online
hodina na google meet.
NÁŠ SVĚT
T10

Rostliny a živočichové v souvislosti s
podnebnými pásy.

Ověřování znalostí:
13.11.
Videohovor:
čtvrtek 12.11.
Konzultace:
pište kdykoliv

Úkoly najdete v učebně.
On-line hodina ve čtvrtek 12:05 - 12:50
V pátek test - z předchozího učiva Vesmír a Země (informace na učebně)

1.
2.
3.
4.

1. Prostuduji a udělám zadaná cvičení v učebnici a
pracovním sešitě.
2. V google classroom vypracuji a odešlu úkol
3. Ve středu se zúčastním online hodiny na Google meet

Udělal/a jsem úkol v učebně.
Připravil/a jsem se na test.
Zúčastnil/a jsem se on-line hodiny.
Rozpoznal/a jsem krajiny podnebných pásů a přiřadil/a jsem
správně živočichy.

INFORMATIKA
T10
Ověřování znalostí:
Videohovor:
Konzultace:
Výchovy
T 10

V úterý píšemeTEST na dosavadní zápis - historii PC.
TEST bude online formou a přijde Vám v úterý do
učebny/classroomu. Test můžete vypracovat kdykoliv
během dne.

Dobrovolné úkoly:
HV - vyzkoušejte hudební kvíz (doporučuji ke kvízu přizvat rodiče a sourozence :)
https://www.youtube.com/watch?v=v77NDeslFvc&t=602s- na mail kolegarova@zs-deblin.czmi napiště kolik písní jste uhodli
VV + Pč: Úkol: Některé "stinné stránky" mohou být i veselé. Hrajte si s nečekanými tvary stínů každodenních předmětů a
dotvořte je jednoduchou kresbou. (Nesvítí-li
, použijte
)
Inspirace: Vincent Bal: Belgický filmař a ilustrátor pracuje se stíny každodenních předmětů odpočívajících na slunci a
vytváří z nich překvapivé situační kresby.
Pošli foto na pospisilova@zs-deblin.cz
Pokud potřebuješ inspiraci, dej do vyhledávače umělcovo jméno, najdeš obrázky i videa.
Těším se na vaše nápady! :)

Předměty SPP

1.skupinka středa videohovor od 10:00 - 10:30
2. skupinka středa videohovor od 10:40 - 11:10
Obě skupinky si nachystají vytištěné materiály, tužku a pastelky.

