Týdenní plán pro třídu VI. B na 3. týden od 18. do 22. ledna 2021
Informace pro žákyně a žáky



Tento týden i nadále probíhá distanční výuka dle rozpisu konzultací a učebních bloků, který máte uveden níže.
Na třídnické hodině budeme spolu vyplňovat formulář sebehodnocení.

Český jazyk








Uzavřeme velké téma přídavná jména.
Společně se podíváme na nový slovní druh – zájmena.
Vytvoříme zápis do carisbloku a zadáme si úkoly.
Čítanka, str. 54 (text Za mamutem) – mějte připraven na středeční literární hodinu.
Slohové práce (popis) odevzdávejte do čtvrtka, 21. ledna.
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 – 3. týden.
V učebním bloku budeme pracovat s tabulkou 100.
Ve výukovém programu umimeto.org najdete úkol na násobení a dělení.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/hanagabrielova

Anglický jazyk
 We continue with was/were. In Google Classroom, there are some tasks for you (will be published on Monday).
Read their description carefully. / Pokračujeme s was/were. V Google Classroom najdete několik úkolů (budou
publikovány v pondělí). Zadání si pozorně přečtěte.






Have a look at www.onlineenglish.fun – it can be interesting and helpful for you. The main part of the website is in
„Blog“. / Podívejte se na webovou stránku www.onlineenglish.fun – může být pro vás zajímavá a užitečná. Hlavní část webu
je v záložce „Blog“.
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


Zadání najdete v Google Classroom.

Dějepis


Sejdeme se při online lekci ve čtvrtek 14. ledna na obvyklé adrese: https://meet.jit.si/romananyz

Fyzika
 V tomto týdnu se budeme věnovat opakování probraných veličin. Projděte si portfolio a zkontrolujte, že máte
vyplněné všechny pracovní listy 7-11. Více podrobností najdete v Google Classroom.
 V Google Classroom najdete náměty na řadu domácích pokusů, alespoň jeden si vyberte a výsledek sdílejte.
 Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova
Přírodopis
 V učebním bloku budou skupiny představovat zjištěné informace o skupinách měkkýšů - plžích, mlžích a
hlavonožcích. Doporučuji si před výukovým blokem projít informace, které jste zapisovali do Padletu vaší
skupiny. Odkazy najdete v Google Classroom.
 Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova
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Poznámka: Výukové bloky jsou označeny zelenou barvou.
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