Týdenní plán pro třídu VI. A na 47. týden od 16. do 20. listopadu 2020
V pondělí 16. 11. v 9.00 hodin se setkáme na třídnické hodině - https://meet.jit.si/ninasuchomelova, připravte si diář a penál.
Níže najdete rozpis učebních bloků a konzultací (učební bloky jsou označeny zeleně).
V úterý 17. listopadu je státní svátek., výuka tedy neprobíhá. Užijte si krásný sváteční den.
Do JitsiMeet se přihlašujeme 2-3 minuty před začátkem bloku, věnujeme se zadané práci a chat využíváme pouze pro
vzájemnou komunikaci, která se týká tématu videokonference.

Český jazyk
 Uzavřeme podstatná jména závěrečným kvízem, který bude v Google Classroom. Bude hodnocen souhrnnou známkou.
Vyplňujte kdykoli od zveřejnění nejpozději do pátku 20. 11.






Vyplňte kvíz v oddělení Literární výchova, který je nazván Práce s textem – pohádka.
Úterní hodina odpadá, je státní svátek. Sejdeme se ve čtvrtek.
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 – 47. týden. Zde máte podrobné informace k jednotlivým úkolům.
V učebních blocích budeme diskutovat postupy a pravidla, jak řešit různé součtové trojúhelníky.
Na umíme to máte zadaný úkol a práci se zlomky.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/hanagabrielova

Anglický jazyk
 We continue with revising of Present Simple this week. The plan is to focus on the third person of singular, question and
negative. In Google Classroom, there are two tasks for you. Read their description carefully. During the online lessons we
are going to work with Padlet again so we recommend to sign up (FREE version) so you don’t need to write your name over
and over. / Tento týden pokračujeme s opakováním přítomného prostého času. Zaměříme se na třetí osobu čísla jednotného, otázku a zápor. V Google
Classroom najdete dva úkoly. Zadání si pozorně přečtěte. Během online hodin budeme opět pracovat s Padletem, takže doporučujeme vytvořit si účet
zdarma, ať nemusíte pořád dokola vypisovat své jméno.



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.



Páteční konverzace v angličtině: https://meet.jit.si/lindastepankova



Zapojme se do projektu Minisčítání. Jde o zábavně-vzdělávací akce Českého statistického úřadu. Žáci ve věku 9 až 15 let
si během ní mohou vyzkoušet základní principy sběru, zpracování a využívání statistických dat. Do dotazníku Minisčítání
pro třídu VI. A vstoupíš prostřednictvím odkazu https://www.miniscitani.cz/kod/2yvsxy8cu15sb5rb. Po vyplnění dotazníku
potvrď ukončování kliknutím na tlačítko Odeslat odpověď. Děkujeme za spolupráci.



Pokračujte v psaní v programu ZAV. Limit pro 1. čtvrtletí je 950. cvičení, pro konec 1. pololetí pak 1 040. cvičení.

IKV

Výchova k občanství
 Budeme pokračovat v tématu naše vlast. V Google Classroom najdete další úkoly, které lze vytisknout a vyplněné vložit do
sešitu, nebo psát odpovědi přímo do sešitu.

Dějepis


V GC pro vás připravím cvičení na téma „17. listopad“.

Fyzika
 V učebním bloku se budeme se zabývat další fyzikální veličinou – hmotností. Připravte si měřidlo hmotnosti (kuchyňská
nebo osobní váha).




Zadání najdete v Google Classroom.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova

Přírodopis
 Prozkoumáme jednobuněčné organismy – prvoky. Více se dozvíte v Google Classroom a v pondělním učebním bloku.
 Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova
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