Týdenní plán pro třídu VI. A na 45. týden od 2. do 6. listopadu 2020
Setkáme se na třídnické hodině v pondělí 2. 11. v 9.00 hodin - https://meet.jit.si/ninasuchomelova.
Vedle konzultací prostřednictvím videohovorů proběhnou i učební bloky (označeny v tabulce zeleně). Náplní učebních bloků bude
nové učivo a diskuse k němu. Vzhledem k uvedené náplni je vaše aktivní účast velmi žádoucí.
Pozorně si pročtěte pokyny k jednotlivým předmětům níže.

Český jazyk
 Podíváme se na shodu podmětu s přísudkem a vytvoříme zápis do carisbloku.
 Zopakujeme podstatná jména pomocí pracovního listu.
 Zopakujeme pověsti a báje pomocí pracovního listu, který bude ohodnocen známkou.
 Budeme pracovat s textem od Aloise Jiráska v čítance, na str. 35.
 Podrobné zadání všech úkolů najdete na Google Classroom.
Matematika
 Práci najdete v Google Classroom ve složce VI. A + VI. B – 45. týden. Zde máte podrobné informace k jednotlivým úkolům.
 Ve středu při výuce bude téma: Egyptské dělení chlebů, mějte u sebe PL Egyptske_deleni_chlebu, který najdete v GC.
 Konzultační místnost: https://meet.jit.si/hanagabrielova
Anglický jazyk
 In Google Classroom, there are two tasks for this week. Read their description carefully. / V Google Classroom najdete dva úkoly na
tento týden. Zadání si pozorně přečtěte.



Read the post „Důležité upozornění k odevzdání práce“ in English course in Google Classroom. / Přečtěte si příspěvek „Důležité
upozornění k odevzdání práce“ v kurzu angličtiny v Google Classroom.



The link to the room for consulting with Peadar Baťa is https://meet.jit.si/petrbata and with Terezka Sommers
https://meet.jit.si/terezasommersova. / Odkazy do konzultačních místností.



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.

IKV

Výchova k občanství
 Podělte se s námi o tipy na výlet v okolí vašeho bydliště, kam jste v předchozím úkolu plánovali výlet pro kamaráda.
 V prostředí Padletu zaznačte na mapě místo, připojte fotografii a bližší popis. Podrobnější pokyny v Google Classroom,
případně můžeme splnit společně na páteční třídnické hodině.

Dějepis
 Tento týden se začneme věnovat nové kapitole „Proč se historické události odehrály právě tak, jak se odehrály a ne jinak?“
Týdenní úkol bych vám rád vysvětlil při online setkání v úterý, tak se prosím připojte podle rozpisu konzultací ve dvou
skupinách na https://meet.jit.si/romananyz. Kdo se nepřipojí, bude si muset vystačit se zadáním v Google Classroom, které
zveřejním v úterý odpoledne.

Fyzika
 První fyzikální veličinou, kterou prozkoumáme, je délka. Budeme převádět jednotky, počítat aritmetický průměr, plnit řadu
úkolů i prakticky měřit. Využijeme pracovní list č. 7. Pokud máte možnost, vytiskněte si ho. V opačném případě splníte úkoly
do sešitu. Podrobné pokyny najdete v Google Classroom.



V online učebním bloku budeme procházet a společně plnit některé úkoly z pracovního listu č. 7. Šedě podbarvené úkoly
jsou samostatnou prací, která by měla následovat po učebním bloku.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova

Přírodopis
 S pomocí videa zjistíme základní informace o bakteriích. Více informací a podrobnější zadání najdete v Google Classroom.
 Na konzultacích začneme plnit zadané úkoly, zodpovíme případné otázky.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova

