Týdenní plán pro třídu VI. A na 49. týden od 30. 11. do 4. 12. 2020
Informace pro žáky
Tento týden nadále probíhá distanční výuka dle rozpisu níže.
V pondělí 30. 11. v 9.00 hodin se setkáme na třídnické adventní hodině https://meet.jit.si/ninasuchomelova.
Své předvánoční nápady a náměty sdílejte a komentujte na společné nástěnce
https://padlet.com/suchomelova/fcvcq6x80dxd1e4p.

Český jazyk





On-line učební bloky proběhnou nově v pondělí (v 10:00) a ve středu (v 13:30) – oba bloky pro celou třídu.
Pondělí – jazyková část, středa – literární výchova + křeslo pro čtenáře.
Podrobné zadání najdete na Google Classroom.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/katerinagrubnerova

Matematika





Práci najdete v Google Classroom ve složce VI. A – 49. týden. Zde máte podrobné informace k jednotlivým
úkolům. Dále jsem vám do GC vložila hlavolamy pro dobrovolníky.
Co jsme si zopakovali a probrali v distanční výuce? To budeme diskutovat a řešit v učebním bloku.
Na umimeto.org máte zadaný úkol Barevné sudoku.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/hanagabrielova

Anglický jazyk


We focus on the difference between Present Simple and Present Continuous this week. In Google Classroom,
there are three tasks for you. Read their description carefully. / Tento týden se zaměříme na rozdíl mezi přítomným prostým
časem a přítomným průběhovým časem. V Google Classroom najdete tři 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
Konzultace pro skupinu Sommersovců jsou v úterý od 11.30 a ve čtvrtek od 10.00.



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


Na co jsme jako Češi hrdí? Zadání úkolu pro tento týden najdete v Google Classroom.

Dějepis


Sledujte zadání v Google Classroom.

Fyzika



Otevřeme další fyzikální téma – objem a jeho měření. Více v Google Classroom.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova

Přírodopis



Prozkoumáme život ploštěnců, zejména zástupců cizopasných, jako je tasemnice a motolice. Podrobnosti získáte
v Google Classroom a v učebním bloku.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova
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