TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 23.11. - 27.11. 2020
TŘÍDA 5.
PŘEDMĚT

JINÁ SDĚLENÍ
T12
Třídní skupina:
Povinný videohovor:
pátek 27.11.
11:15 - 12:00
ČESKÝ JAZYK
T12
Ověřování znalostí:
ne
Videohovor: 23.11.
Konzultace: pište
kdykoli
MATEMATIKA
T12
Ověřování znalostí:ne
Videohovor: 24.11.
Konzultace: 27.11.
ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)
T12
Ověřování znalostí:

UČIVO

HOTOV
O
Cíl

Milí žáci,
v Edookitu najdete čtvrtletní hodnocení u jednotlivých předmětů.
Hlídejte si (ještě týden) časy on-line hodin a odevzdávejte včas úkoly do učeben.
Příjemný víkend přejí P. Pospíšilová. K. Kaziková a M. Lehocká

Slova odvozená - opakování
Zdvojené souhlásky

Vypracoval/la jsem úkoly v pracovní sešitě a v učebně google
classroom.
Zúčastnil/la jsem se MEETu.

Konkrétní úkoly jsou na google učebně.
V pondělí 23.11. proběhne MEET OD 11:15 DO 12:00.
Odkaz je v učebně nahoře na barevné ploše.
Na setkání si nachystejte všechny pomůcky do českého jazyka.
Konstrukce trojúhelníku, kružnice
Online hodina proběhne 24. 11. v 9:20

Utvořím pomocí předpony či přípony slovo odvozené.
Vím, kde se píše zdvojené -nn-.

● vypracoval/a jsem všechny úkoly z PS
● zúčastnil/a jsem se online hodiny
● vypracoval/a jsem úkoly v učebně

Konzultace - pátek 27. 11. v 9:20
● správně sestrojím trojúhelník a kružnici podle zadání

1. Vypracuj úkoly na
google classroom na
téma I am wearing
2. Připoj se na

1. Mám hotovo na classroom.
2. Připojil jsem se na videokonferenci.
3. Popíšu, co má člověk oblečeno

Videohovor: středa
8:25
Konzultace: úterý
10:25

videokonferenci

ANGLICKÝ JAZYK
Happy street 2 Unit 9 What happened?
● History
(Florián)
● Minulý čas prostý (Past simple)
T12
● Slovíčka Unit 9
Ověřování znalostí:
test ze slovíček Unit 8
1. V Classroomu najdeš pokyny co prostudovat a co
Videohovor: středa
zpracovat v učebnici a pracovním sešitě.
8:25
2. V Classroomu najdeš zadané video ke zhlédnutí a
Konzultace:
zodpovězení otázek.
dle potřeby přes e-mail
3. Ve středu (25. 11.) - 8:25 až 9:10 bude povinná online
hodina na google meet.
NÁŠ SVĚT
T12

Lidské tělo - Kostra
Úkoly najdete v učebně.

Ověřování znalostí:
ne
Videohovor:
čtvrtek 26.11.
Konzultace:
pište kdykoliv

INFORMATIKA
T12
Ověřování znalostí:
Videohovor:
Konzultace:

ON-LINE HODINA VE ČTVRTEK
26.11. OD 12:05 DO 12:50

Malování
V úterý 24. 11. budeme mít online hodinu
11:15-12:00.
Odkaz na meet a podklady dostanete do mailu a
učebny na začátku výuky. Účast je povinná!

1. Prostuduji a udělám zadaná cvičení v učebnici a
pracovním sešitě.
2. V google classroom se podívám na video a odpovím na
zadané otázky
3. Ve středu se zúčastním online hodiny na Google meet,
kde si napíši test ze slovíček Unit 8.

● vypracoval/a jsem úkoly v učebně
● zúčastnil/a jsem se on-line hodiny
● poslal/a jsem svou práci do učebny
● popíšu hlavní části kostry člověka
● správně doplním do textu - důležité funkce kostry
● popíšu první pomoc při zlomenině končetiny

Výchovy
T 12

Dobrovolné úkoly:
HV - Vyzkoušejte poznat všechny hudební nástroje, které hrají v této písničce: Letím hledat světy - Kašpárek v rohlíku
Vaše tipy mi můžete poslat na mail: kolegarova@zs-deblin.cz
VV + Pč T12: Úkol: Prohledejte šuplíky v kuchyni a zkuste si chvíli hrát. Z kuchyňského náčiní vytvoř zajímavé zátiší (obličej, zvíře, rostlina,
cokoliv Tě napadne). Vyfoť, dej mu klidně i název a pošli na:
pospisilova@zs-deblin.cz
Inspirace: Belgický umělec Jean Francois de Witte tvoří vtipné hry s kuchyňským náčiním. Pokud potřebuješ nápovědu, dej do vyhledávače
umělcovo jméno.
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.

