Týdenní plán pro třídu VI. A na 51. týden od 14. 12. do 18. 12. 2020
Informace pro žáky
Tento týden opět probíhá distanční výuka dle rozpisu níže.
V pondělí 14. 12. v 9.00 hodin se setkáme na třídnické adventní hodině https://meet.jit.si/ninasuchomelova.

Český jazyk







Vyplňte s pomocí zápisů a přehledových karet pracovní list na přídavná jména, který jste dostali ve škole.
Přečtěte text od K. J. Erbena – Polednice a splňte úkoly k textu (čítanka, str. 50)
Křesla pro čtenáře proběhnou v pondělní hodině literární výchovy.
Ve středeční hodině mluvnice se podíváme na Vaši práci s pracovními listy na přídavná jména.
Podrobné zadání najdete na Google Classroom.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/katerinagrubnerova

Matematika





Práci najdete v Google Classroom ve složce VI. A – 51. týden. Zde máte podrobné informace k jednotlivým
úkolům.
V učebním bloku navážeme na mincové rovnice, na šipkové rovnice a budeme řešit číselné rovnice.
Dále budeme procvičovat osovou a středovou souměrnost.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/hanagabrielova

Anglický jazyk


Christmas time! In Google Classroom, there are two tasks for you (will be published on Monday). Read their
description carefully. / Vánoce jsou za dveřmi! V Google Classroom najdete dva úkoly (budou publikovány v pondělí).
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.
Konzultace pro skupinu Sommersovců jsou ve čtvrtek od 10.00.
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


V Google Classroom na vás čeká malý vánoční úkol.

Dějepis


Úkol bude zveřejněn v Google Classroom.

Fyzika



Čeká nás další fyzikální veličina – čas a jeho měření. Pro učební blok si připravte pracovní list, který jste dostali ve
škole a měřidla času, která používáte.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova

Přírodopis




Prozkoumáme další skupinu parazitů – hlísty. Připravte si pracovní list, který jste dostali ve škole.
V Google Classroom také najdete pokyny k textu o tasemnici a úkol na známku (opakování – žahavci, ploštěnci).
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova
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