PLÁN NA 43. TÝDEN OD
třída VI. A

19. 10.

DO 23. 10. 2020

distanční výuka

Informační
a
komunikační
výchova

Informace pro žákyně a žáky
 Tento týden probíhá distanční výuka, která je pro všechny žáky
povinná. Kódy do kurzů Google Classroom najdete na webu školy.
 Setkáme se na třídnické hodině v pondělí 19. 10. v 9.00 na této adrese

Výchova
k občanství



Český
jazyk



Veškerou práci pro tento týden máte zadanou
v učebně Google Classroom v oddělení Práce pro
aktuální týden – Týden 19. – 23. 10. 2020. Prosím, držte
se zadání úkolů a jejich odevzdávání, které v tomto
oddělení najdete.
On-line konzultace z českého jazyka budou probíhat na
následující webové adrese:

Dějepis





Fyzika

Anglický
jazyk

https://meet.jit.si/petrbata



AJ2 (So) – zadání práce najdete v Google Classroom
pokud by měl někdo z vás jakýkoli problém, ozvěte se.
Odkaz pro případné online konzultace je:
https://meet.jit.si/terezasommersova

Připravte plán jednodenního výletu pro kamaráda do
místa vašeho bydliště a okolí.
Podrobné pokyny najdete v Google Classroom.









Přírodopis

Práci najdete v Google Classroom ve složce VI. A – 43.
týden. Zde máte podrobné informace k jednotlivým
úkolům.
Online konzultace: https://meet.jit.si/hanagabrielova
AJ1 (Bt) – zadání práce najdete v Google Classroom
pokud by měl někdo z vás jakýkoli problém, ozvěte se.
Odkaz pro případné online konzultace je:





https://meet.jit.si/katerinagrubnerova

Matematika

Věnujte se psaní v programu ZAV.
Všichni žáci mají přístup z domova. Žáci, kteří nemají
zakoupenou licenci, mohou psát ZAV v pracovních
dnech od 8.00 hodin do 14.00 hodin.



https://meet.jit.si/ninasuchomelova (podrobnosti k přihlášení níže)

 Od pondělí jsou vypsány online konzultace jednotlivých předmětů
formou videohovorů. Rozpis najdete na webu.
 Příští týden od 26. 10. do 30. 10. si užijte podzimní prázdniny 🍂 🍁 ☀.




Videohovory





Sledujte úkoly v dějepisném kurzu na Google
Classroom.
Konzultace online: https://meet.jit.si/romananyz
Zjistíme názvy základních fyzikálních veličin, jejich
označení, jednotky a měřidla (pracovní list č. 5).
Podrobné pokyny najdete v Google Classroom.
Konzultace online: https://meet.jit.si/ninasuchomelova
Procvičíme získané poznatky o buňkách na webu
www.umimefakta.cz.
S pomocí videa a kvízu prozkoumáme život virů.
Více informací získáte v Google Classroom.
Konzultace online: https://meet.jit.si/ninasuchomelova

Přihlášení do konzultace formou videohovoru na počítači:
1. Klikněte na odkaz videohovoru zde v týdenním plánu.
2. Povolte kameru a mikrofon.
3. Do bílého pole vyplňte své křestní jméno a příjmení.
4. Klikněte na modrobílé tlačítko pod jménem a tím jste připojeni
do hovoru.
Přihlášení do konzultace formou videohovoru pomocí aplikace Jitsi
Meet v telefonu/tabletu:
1. Spusťte aplikaci.
2. Povolte kameru a mikrofon.
3. Do pole „Enter room name“ vyplňte jméno konferenční
místnosti, např.: petrbata – toto jméno najdete v každém
odkazu za posledním lomítkem a je shodné s celým jménem
vyučujícího.
4. Klikněte na modrobílé tlačítko „Create/Join“.
5. V nastavení (Settings) nezapomeňte vyplnit své křestní jméno
a příjmení do kolonky „Display name“.

Procvičování
učiva
různých
předmětů

Učivo různých předmětů si můžete procvičovat na těchto webech, na
kterých má škola zakoupenou licenci. Vždy je třeba se nejprve
přihlásit.
ALFBOOK
1. Otevřete odkaz www.alfbook.cz.
2. Vyplňte kód školy „zsmalika“ a dejte start.
3. Vyberte třídu ( třída) a své jméno ve výběru žáka.
4. Zadejte heslo „Krakonoš“.
5. Klikněte na „Přihlásit“.
UMÍME TO
1) Běžte na stránku www.umimeto.org
2) Klikněte na 'Přihlásit se' a vytvořte si účet.
3) Po vytvoření účtu klikněte na 'Jsem student'.
4) Zadejte heslo: „Muf“

