PLÁN VÝUKY 23 . 11. - 27. 11. 2020
6. A
Předmět
(kam směřuji)

JINÁ SDĚLENÍ
(OSV)
T12

Videohovor:
23.11.,27.11.
ČESKÝ JAZYK
T12

Ověřování znalostí: ne
Videohovor: 23.11.
Konzultace: pište
kdykoli
MATEMATIKA
T12

Ověřování znalostí: ne
Videohovor: 24.11.

HOTOVO

UČIVO

MEETy proběhnou:
pondělí 9:20 - 10:05
pátek 9:20 - 10:05
Připravte si případné dotazy, připomínky...
Vzory podstatných jmen
Odchylky od pravidelného skloňování
Pravopis- opakování

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 10: 25 DO 11:15.
Na setkání si nachystejte všechny pomůcky do českého jazyka.

Přiřadím podstatná jména ke vzorům.
Dovedu vyskloňovat slova s nepravidelným
skloňováním.

Úhel - druhy úhlů, měření, dvojice úhlů
- Online hodina bude v úterý 24. 11. v 10:25
Mam pro Vás nachystané pracovní sešity pro 6. ročník, prosím

●
●

Vypracoval/a jsem úkoly v učebně
Zúčastnil/a jsem se online výuky

Konzultace: 27.11.

stavte se pro ně do školy. Ideálně ve středu nebo čtvrtek vždy
10:00 - 11:00.

●
●
●

ANGLICKÝ JAZYK
T12
(Florián)

Ověřování znalostí:
test present simple
Videohovor:
skupina 1 - čtvrtek
skupina 2 - středa
Konzultace:
dle potřeby přes e-mail

Bloggers Unit 3D School clubs
● Přítomný čas prostý - používání příslovců četnosti
(always, often, usually, …)
● Test na present simple
● Slovíčka Unit 3D
1. V Classroomu najdeš pokyny co prostudovat a co zpracovat
v učebnici a pracovním sešitě.
2. V Classroomu v materiálech najdeš ke zhlédnutí video k
času present simple.
3. Ve středu (25. 11.) - 12:05 až 12:50 bude povinná online
hodina na google meet pro skupinu 2.
4. Ve čtvrtek (26. 11.) - 8:25 až 9:10 bude povinná online
hodina na google meet pro skupinu 1.

Vyjmenuji druhy úhlů, znám jejich
velikost
Bez chyby pracuji s úhloměrem měřím a sestrojuji úhly
Popíšu vlastnosti dvojic úhlů

1. Prostuduji a udělám zadaná cvičení v
učebnici a pracovním sešitě.
.
2. V google classroom se podívám na video.
3. Ve středu nebo ve čtvrtek (podle
skupiny, ve které jsem) se zúčastním
videokonference na Google meet, kde si
napíši test na present simple.
Skupina 1 6.A AJ 1 (hodina ve čtvrtek
08:25 - 09:10)
Běluša
Mičánek
Mytyzková
Růda
Sedláčková
Svoboda Josef
Šebesta
Tůmová
Vranka
Zavřel
Skupina 2 6.A AJ 2 (hodina ve středu 12:05
- 12:50)
Doktor
Engelbrechová
Jandek

Klíma
Kolegárová
Kratochvílová
Prokeš
Příhodová
Svoboda František
ANGLICKÝ JAZYK
T12
Laušmanová

skupiny spojeny v rámci opatření proti Covidu, učí pouze P. Florián

ANGLICKÝ JAZYK
T12
Kolbaba

skupiny spojeny v rámci opatření proti Covidu, učí pouze P. Florián

PŘÍRODOPIS
T12
Ověřování znalostí:
Videohovor:
Konzultace: Kdykoliv podle
potřeby, napište nejlépe na
stream v učebně.

DĚJEPIS
T11+12

Ověřování znalostí: ne
Videohovor: ne
Konzultace:pište
kdykoli

Viry, bakterie
Zadání v google classroom Přírodopis 6.A:
T12: Viry a bakterie - ověření a doplnění informací

Splnil jsem zadané úkoly (vyplnění tabulky a
vyplnění kvízu v GC) a teď už:
-> jmenuji možná rizika způsobená viry,
bakteriemi
-> jmenuji zásady ochrany před nemocemi
způsobenými viry a bakteriemi

Pravěk

Pracuji na úkolech v google učebně.

Konkrétní úkoly jsou v učebně.

Znám jednu informaci ke každému
předchůdci člověka.

ZEMĚPIS
T12

Ověřování znalostí:
Videohovor:
Konzultace:
FYZIKA
T12

Ověřování znalostí:
Videohovor:
Konzultace:
OBČANSKÁ VÝCHOVA
T12
VÝCHOVY
T12

Zápis k nové látce Horotvorná činnost
včetně pokynů Vám přijde do učebny/classroom.

Ve čtvrtek 26.11. píšeme v rámci hodiny 9:20-10:05 - TEST
Pohyb těles, průměrná rychlost, dráha a čas pohybu
TEST přijde do učebny a budete na něj mít omezený čas

Životní prostředí
VZ - Alternativní výživa
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! :)

VZ - Seznámím se s alternativními způsoby
stravování

