PLÁN VÝUKY 23. 11. - 27. 11. 2020
VI. B
Předmět

UČIVO

HOTOVO
Cíl mám splněn, když...
Zopakoval/a jsem si a umím správně skloňovat
podstatná jména.
U podstatného jména správně určím pád, číslo, rod
a vzor.
Vypracoval/a jsem cvičení v PS.
Zúčastnil/a jsem se videokonferencí.

ČESKÝ JAZYK
T12
Ověřování znalostí:
ne
videohovor
Pondělí 10:25 11:10
Pá
(8:25-9:10)
konzultace
kdykoliv dle potřeby

Procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů
vše zadáno v učebně

MATEMATIKA
T12
Ověřování znalostí ne
Videohovor: 23.11.
konzultace: 27.11.

Úhel - druhy úhlů, měření, dvojice úhlů
- Online hodina bude v pondělí 23. 11. v 11:15

●
●

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

Mam pro Vás nachystané pracovní sešity pro 6. ročník, prosím stavte se pro
ně do školy. Ideálně ve středu nebo čtvrtek vždy 10:00 - 11:00.

●
●

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

Prezentace knih (čtenářský list):
18. 11. Dan F.
25. 11. Lucka, Áďa

●
ANGLICKÝ JAZYK
T12
(Florián)

ANGLICKÝ JAZYK
T12
(Laušmanová)

Mám hotovo úkoly na classroom
Zúčastnil/a jsem se videohovoru
2. Přijď na videokonferenci - v úterý skupina p.uč Laušmanové, ve čtvrtek Popíšu svůj ideální rozvrh
1. Vypracuj úkol v google classroom

skupina p.up. uč. Floriana a Kolbaby,

ANGLICKÝ JAZYK
T12
(Kolbaba)
PŘÍRODOPIS
T12
Ověřování znalostí:
Videohovor:
Konzultace:
Kdykoliv podle
potřeby, napište
nejlépe na stream v
učebně.

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

DĚJEPIS
T12
Ověřování znalostí:
ne
Videohovor: ne
Nepovinná
konzultace:
Úterý 10.11.
10:25 - 11:10

Pravěk - Keltové

ZEMĚPIS
T12
Ověřování znalostí ne
Videohovor: ne

Dokončujte práci, která Vám ještě chybí a odevzdejte ji

Úkoly jsou v učebně.
Dobrovolná konzultace přes MEET - po předchozí domluvě! Pište na stream do
učebny.

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

●
●

Vypracoval/a jsem úkol v učebně
Odevzdal/a jsem úkol včas do učebny

●

●

Přečetl/a jsem si text o Keltech a označil/a
jsem, které výroky jsou pravdivé a které
nikoli.
Opravil/a jsem nepravdivé výroky

●

Vše mám dokončené, poslané paní učitelce

Ve středu 25.11. 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

FYZIKA
T12
IVT
T12
Úvod do tématu
Kyberšikana
VÝCHOVY
T12

Zadání na tento týden najdete v google učebně nejpozději v pondělí 23. 11. Rozumím tomu, co je a co není kyberšikana.
2020.

VV + Pč T12: Ú
 kol: 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! :)

Ov: zopakuj si vše o státních symbolech ČR, ve škole se o nich pobavíme

SPP
T12

VZ: Vyber si tři věci, které jsi v tomto týdnu jedl/a a podívej se na obal na jejich
složení. Zamysli se, jak moc byly zdravé, čeho obsahovaly hodně a čeho málo.
Pokud chceš, můžeš mi o tom napsat, ale není to povinné.
Nachystej si PS - Zábavné čtení (nejen) pro dyslektiky.
V něm budeš mít vypracované cvičení C,D,F na str. 39,

Videohovor:
ÚTERÝ od 11:15 - 12:00

JINÁ SDĚLENÍ
T12

Milí žáci,
doufám, že se příští týden uvidíme již v lavicích - o organizaci výuky se vše včas
dozvíte :-). Mezitím se opatrujte!

