PLÁN VÝUKY 9. 11. - 13. 11. 2020
VI. B
Předmět
ČESKÝ JAZYK
T10
Ověřování znalostí:
ne

UČIVO
Sloh: popis a úvaha (volba povolání)
Všechna práce je zadána v učebně Český jazyk 6. B v google classroom, najdete tam
všechny potřebné informace. Odkaz na videokonferenci najdete v učebně.

HOTOVO
Cíl mám splněn, když...
Vyhledal/a, sepsal/a jsem si potřebné informace o
povolání, které mě zajímá.
Napsal/a jsem krátký popis této profese a úvahu
(zamyšlení se) nad reflektivními otázkami.
Práci jsem včas odevzdal/a.
Zúčastnil/a jsem se videokonferencí.

videohovor
VÝJIMEČNĚ V
ÚTERÝ od 11:15
Pá
(8:25-9:10)
konzultace
kdykoliv dle potřeby
MATEMATIKA
T10
Ověřování znalostí 11.11.
Videohovor: ne
konzultace 10. a
13.11.

Zaokrouhlování, odhady, počítání s kalkulačkou - ověření znalostí online, 11.
11. 8:30 - 9:30, kalkulačku s sebou
Vzhledem k výpadku proudu v pondělí 9. 11. jsou možné konzultace také 10. 11.
08:30-09:10
Seznámení se základními rovinnými útvary

●
●
●

Vypracoval/a jsem úkoly v učebně
Zúčastnil/a jsem se online výuky
Ověřil/a jsem své znalosti

●
●
●
●

bez chyby zapisuji všechna čísla
bez chyby zaokrouhluji všechna čísla
používám kalkulačku a nedělám chyby
zjednoduším úlohu a odhadnu výslede

ANGLICKÝ JAZYK
T10
(Florián)
ANGLICKÝ JAZYK
T10
(Laušmanová)

1. Vypracuj úkoly v google classroom.
2. Na umimeto procvič čtení s porozuměním -My family
3. Přijď na videokonferenci - skupina Lau v úterý v 9.20, ostatní ve čtvrtek v
8.25

Mám hotovo úkoly na classroom
Rozumím textům na umimeto
Zúčastnil/a jsem se videohovoru
Vytvořím přítomný prostý čas, jeho zápor i
otázku

ANGLICKÝ JAZYK
T10
(Kolbaba)
PŘÍRODOPIS
Viry, bakterie, sinice - plán na 2 týdny!
T10+11
Zadání v google classroom Přírodopis 6.A.
Ověřování znalostí: Dobrovolný meet - přes odkaz v učebně!
Videohovor: středa
12.11. v 10:25-11:10
- nepovinná
konzultace!
Konzultace:
Kdykoliv podle
potřeby, napište
nejlépe na stream v
učebně.

Splnil jsem zadané úkoly a teď už:
->jmenuji alespoň 1 příklad v čem se liší vir x
bakterie x sinice
-> jmenuji příklady prospěšného působení bakterií,
popřípadě i virů a sinic
-> jmenuji možná rizika způsobená viry, bakteriemi
a sinicemi
-> jmenuji zásady ochrany před nemocemi
způsobenými viry a bakteriemi popř. i sinicemi

DĚJEPIS
T10
Ověřování znalostí:
12.11.
Videohovor: ne
Nepovinná
konzultace:
Úterý 10.11.
10:25 - 11:10

Splnil/a jsem úkoly v google učebně.

Pravěk - doba bronzová

Úkoly jsou v učebně.
Včas jsem vyplnil/a a odevzdal/a úkol v učebně.
Opravný test pro zájemce (čtvrtek 12.11.) - Úvod do dějepisu - napište mi do Znám alespoň 5 charakteristických znaků doby
učebny, kdo budete mít zájem.
bronzové.
Mám zápis v sešitě.
Dobrovolná konzultace přes MEET - po předchozí domluvě! Pište na stream do
učebny.

ZEMĚPIS
T10
Ověřování znalostí 13.11.
Videohovor: ne
konzultace 13.11.
FYZIKA
T10
IVT
T10
Cookies a reklama
na internetu
VÝCHOVY
T10

Litosféra - opakování
- Prosím podívejte se a zopakujte si, co všechno víme o litosféře, sopečné
činnosti a zemětřesení, v pátek 13. 11. budete vyplňovat krátké ověření
znalostí
- V učebně zeměpisu bude v 10:30 zpřístupněn krátký formulář
- Budete pouze vybírat správnou odpověď, nebo odpovědi dopisovat
- V 11:30 proběhne dobrovolná konzultace
Ve středu v rámci hodiny 9:20-10:05 píšeme TEST - fyzikální veličiny - délka,
poloha, hmotnost a čas - v testu budou i převody jednotek!

●
●

Opakoval/a jsem si učivo o litosféře
Zúčastnil/a jsem se ověření znalostí Litosféra
Popíšu, co je atmosféra
Provedu pokus

Zadání na tento týden najdete v google učebně. Najdete je tam nejpozději v úterý Rozumím, jak na internetu sbírají informace o mojí
osobě, poznal jsem některé metody působení online
10. 11. 2020.
reklamy.

Vv - zkus splnit tento zajímavý úkol, fotku mi potom pošli na e-mail. Těším se! :-)
Jelikož mi nikdo nic neposlal, úkol zůstává:
https://www.gvuo.cz/data/files/a66172d6380a49aee653684a1f44fdb3_03-Prome
n-se.jpg
Ov - tento týden se mrkněte na video o české státní hymně:
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2851-ceska-statni-hymna

SPP
T9
Videohovor ve
čtvrtek od
10:00-10-30
JINÁ SDĚLENÍ
T10

●
●

Pracovní činnosti:
Nachystej si PS - Zábavné čtení (nejen) pro dyslektiky
Vytvoř si 5 lístečků se slovy: křeslo, láhev, myš, duch, kniha

V pondělí 9.11. nepůjde v Deblíně elektřina - nebude online výuka.

VŠICHNI PRACUJETE NAPROSTO SKVĚLE, VELIKÁ POCHVALA!!! :-)
PŘEJEME VÁM VŠEM HLAVNĚ POHODU A VESELOU MYSL, chybíte nám!
:-)
K+L

