Týdenní plán pro třídu VI. A na 46. týden od 9. do 13. listopadu 2020
Setkáme se na třídnické hodině v pondělí 9. 11. v 9.00 hodin - https://meet.jit.si/ninasuchomelova. Připravte si diář a penál.
Opět budou probíhat učební bloky (zelená políčka) a konzultace. Rozpis najdete níže.

Český jazyk
 Úterý – výukový blok mluvnice. Vytvoříme zápis do sešitu a podíváme se společně na pracovní list.
 Čtvrtek – výukový blok literární výchovy. Křeslo pro čtenáře.
 Podrobné zadání všech úkolů najdete na Google Classroom.
 Konzultační místnost: https://meet.jit.si/katerinagrubnerova
Matematika





Práci najdete v Google Classroom ve složce VI. A + VI. B – 46. týden. Zde máte podrobné informace k jednotlivým úkolům.
Ve středu se společně budeme zabývat šipkovými grafy. K tomu máte v GC vložený PL.
V pátek si projdeme vybrané úlohy na zlomky. Také v GC máte na tuto práci vložený materiál.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/hanagabrielova

Anglický jazyk
 Milí rodiče, sourozenci a případně i kdokoli ostatní,
obracíme se na vás s velkou prosbou ohledně zadávaných prací z anglického jazyka. Na naší škole je práce s chybou běžnou
součástí výuky, a proto vás prosíme – neopravujte to, co děti v zadaných úkolech vytvoří. Rozhodně stačí, když žákyně/žák
pracuje sama/sám a případné opravy s ní/ním vyřešíme my. Pokud děti samy něčemu nerozumí, ať se obrací na nás.
V odevzdaných pracích totiž některé děti používají anglické obraty a gramatiku, které rozhodně ještě zatím nemohou znát,
natož je bezchybně používat. Úlohy z angličtiny tedy, prosíme, nechte na nich a na nás. Zcela postačí, když budou sami
pracovat a pravidelně kontrolovat email pro případné odpovědi a účastnit se vypsaných konzultací. Pokud vy chcete,
samozřejmě si práci na angličtinu můžete vyzkoušet také, ale prosím pod svým jménem, a nikoliv místo děti. Děkujeme vám
za pochopení a spolupráci.



We start to revise Present Simple this week. In Google Classroom, there are three compulsory tasks and one optional task
for this week. Read their description carefully. / Tento týden začínáme opakovat přítomný prostý čas. V Google Classroom najdete tři povinné
a jeden dobrovolný úkol na tento týden. Zadání si pozorně přečtěte.



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. Limit pro 1. čtvrtletí je 950. cvičení, pro konec 1. pololetí je to pak
1 040. cvičení.

IKV

Výchova k občanství
 Zjistíme zajímavosti o naší republice. Podrobnější pokyny najdete v Google Classroom.
 Kdo mi ještě neposlal plakát o obci a plán výletu pro kamaráda, pošlete mi je prosím na e-mail suchomelova@zsmalika.cz.
 V prostředí Padletu si projděte tipy na výlet od spolužáků, ty můžete hodnotit i komentovat. Doplnit můžete i další tipy na
výlety z celé ČR. Přihlaste se prosím s pomocí tohoto odkazu https://padlet.com/referrals/suchomelova.

Dějepis


Připojte se v úterý na https://meet.jit.si/romananyz. Ten, kdo se nepřipojí, ať splní úkol na GC, který zveřejním tentýž
den odpoledne.

Fyzika
 Tento týden budeme procvičovat převádění jednotek délky, počítat a plnit další úkoly (v aplikaci Alfbook). Zadání najdete
v Google Classroom. Na konzultaci zkontrolujeme pracovní list č. 7 z minulého týdne a budeme společně procvičovat.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova

Přírodopis
 Označíme hlavní rozdíly mezi viry a bakteriemi.
 Seznámíme se se stélkatými rostlinami – řasami. Na příkladu lišejníků si ukážeme konkrétní příklad symbiózy.
 Na konzultacích splníme zadaný úkol, zodpovíme případné otázky. Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova

