Týdenní plán pro třídu VI. B na 1. týden od 4. do 8. ledna 2021
Informace pro žákyně a žáky



Tento týden probíhá distanční výuka dle rozpisu konzultací a učebních bloků, který máte uveden níže.
V pondělí 4. 1. 2021 v 9. 00 hod se setkáme na třídnické hodině.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/hanagabrielova

Český jazyk





V úterní hodině si povíme něco nového o přídavných jménech a zopakujeme si, co už umíme.
Ve středeční hodině proběhnou křesla pro čtenáře.
Další zadání úkolů, které máte splnit, najdete v Google Classroom.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/katerinagrubnerova

Matematika





Informace k jednotlivým úkolům najdete v Google Classroom ve složce VI. A + VI. B – 1. týden.
V učebním bloku budeme opakovat a procvičovat rovnice.
Dále budeme zkoumat různé obrazce, tvary, věci a jejich osové nebo středové souměrnosti.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/hanagabrielova

Anglický jazyk
 In Google Classroom, there are some tasks for you (will be published on Monday). Read their description
carefully. / V Google Classroom najdete několik úkolů (budou publikovány v pondělí). Zadání si pozorně přečtěte.
 Check your email regularly and REPLY if there is an email from the teacher. / Pravidelně si kontrolujte email a
REAGUJTE, pokud tam máte zprávu od vyučujícího.


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.

Výchova k občanství



Vytvořte si vlastní plán do nového roku 2021. Zadání najdete v Google Classroom.
Správné heslo do učebny pro ty, kteří jej stále nemají, nebo jsou zapsání v kurzu pro 6. A: qifoq5r

Dějepis


Setkáme se online, v pondělí v 10:00 a v 14:30 při výukové lekci na obvyklé adrese.

Fyzika
 Nový rok odstartujeme tématem „Čas a jeho měření“, na výukový blok si přineste měřidla času, která máte
doma. Zkontrolujeme také PL Objem, který byste měli mít dokončený. Více informací získáte ve výukovém bloku
a v Google Classroom.
 Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova (místnost bude uzamčena heslem, které obdržíte nejpozději
půl hodiny před začátkem na e-mail a WhatsApp).

Přírodopis
 Prozkoumáme další skupinu živočichů – měkkýše. Pokud máte doma schránku některého měkkýše (ulitu,
lasturu, sépiovou „kost“), připravte si ji na výukový blok. Podrobnosti a materiály najdete v Google Classroom.
 Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova (místnost bude uzamčena heslem, které obdržíte nejpozději
půl hodiny před začátkem na e-mail a WhatsApp).
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