Týdenní plán pro třídu VI. B na 2. týden od 11. do 15. ledna 2021
Informace pro žákyně a žáky



Tento týden probíhá distanční výuka dle rozpisu konzultací a učebních bloků, který máte uveden níže.
V pondělí 11. 1. 2021 v 9. 00 hod se setkáme na třídnické hodině.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/hanagabrielova

Český jazyk






Tento týden vypracujete kvíz na přídavná jména, který bude hodnocen známkou.
V úterý si zadáme slohovou práci a budeme pracovat s padletem.
Ve středu proběhnou křesla pro čtenáře.
Podrobné zadání najdete na Google Classroom.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/katerinagrubnerova

Matematika





Informace k jednotlivým úkolům najdete v Google Classroom ve složce VI. A + VI. B – 2. týden.
V pondělí začneme nové téma: Sousedé. Prozradíme si pravidla a postupy, jak tyto úlohy řešit.
Zapoj kreativní myšlení a své možnosti a vyber si jeden z dobrovolných úkolů.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/hanagabrielova

Anglický jazyk
 We continue with was/were. If you haven’t watched the instructional video yet, do it immediately (the link is in
the task from the first week). In Google Classroom, there are some tasks for you (will be published on Monday).
Read their description carefully. / Pokračujeme s was/were. Pokud jste se ještě nepodívali na instruktážní video, udělejte





to hned (odkaz je v úkolu z 1. týdne). 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.
Páteční konverzace v angličtině: https://meet.jit.si/lindastepankova

Výchova k občanství



Zašlete mi e-mailem Vaše úkoly z minulého týdne (Můj plán do nového roku)
Podrobné zadání najdete na Google Classroom.

Informační a komunikační výchova


Průběžně pokračujte ve výuce psaní na klávesnici v programu ZAV. Optimální limit na konci 2. pololetí je
1 040 cvičení.

Dějepis


Sledujte zadání v Google Classroom.

Fyzika
 Čeká nás badatelský úkol - měření venkovní teploty. Na výukový blok si přineste ukázku měřidel teploty, které
máte doma.
 Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova (místnost bude uzamčena heslem, které obdržíte nejpozději
půl hodiny před začátkem na e-mail a WhatsApp).

Přírodopis
 Ve skupinách porovnáme plže, mlže a hlavonožce. Podrobnosti se dozvíte v učebním bloku 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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