Týdenní plán pro třídu VI. A na 48. týden od 23. do 27. listopadu 2020
Informace pro žáky
V pondělí 23. 11. v 9.00 hodin se setkáme na třídnické hodině - https://meet.jit.si/ninasuchomelova.
Níže najdete rozpis učebních bloků a konzultací (učební bloky jsou označeny zeleně).
Do JitsiMeet se přihlašujeme 2-3 minuty před začátkem bloku. Důležité je přihlásit se VČAS! Věnujeme se zadané
práci a chat využíváme pouze pro vzájemnou komunikaci, která se týká tématu videokonference.

Český jazyk
 V úterý se začneme věnovat novému tématu – přídavným jménům a vytvoříme si zápis do carisbloku.
 Ve čtvrtek proběhnou křesla 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 – 48. týden. Zde máte podrobné informace k jednotlivým úkolům.
Ve středu si zopakujeme početní operace se zlomky a egyptské dělení chlebů, podrobnější informace máte v GC.
V pátek budeme vytvářet různé obrazce pomocí dřívek, budeme zkoumat čtyřúhelníky a trojúhelníky – k tomu máte PL
v GC.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/hanagabrielova

Anglický jazyk
 We continue with revising of Present Simple this week. In Google Classroom, there are two tasks for you. Read their
description carefully. / Tento týden pokračujeme s opakováním přítomného prostého času. V Google Classroom najdete dva úkoly. 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.



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



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
 Zjistíme, které státní symboly využívá Česká republika, jakým způsobem a k čemu tyto symboly slouží.
 Více se dozvíte v Google Classroom.
Dějepis


V úterý se opět setkáme na: https://meet.jit.si/romananyz a budeme pokračovat v tématu příčiny a důsledky
historických událostí.

Fyzika
 V učebním bloku budeme ve skupinách procvičovat převody jednotek hmotnosti, zkontrolujeme pracovní list č. 8.
 S pomocí kvízu ověříte své znalosti o délce a převádění jednotek délky. Před učebním blokem si projděte pracovní list č. 7.
 Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova
Přírodopis
 Prozkoumáme žahavce a porovnáme život sladkovodních a mořských zástupců žahavců. Zadání najdete v Google
Classroom.



Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova
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