Týdenní plán pro třídu VI. B na 4. týden od 25. do 29. ledna 2021
Informace pro žákyně a žáky




Tento týden i nadále probíhá distanční výuka dle rozpisu konzultací a učebních bloků, který máte uveden níže.
Ve čtvrtek 28. 1. od 8.30 hodin si budeme předávat Hodnocení přístupu ke vzdělávání při distanční výuce ve
školním vestibulu a to podle rozpisu, který dostanete v emailu.
V pátek 29. 1. máme pololetní prázdniny.

Český jazyk







Seznámíme se se zbývajícími čtyřmi druhy zájmen a vytvoříme si zápis do carisbloku.
Společně se podíváme na správné řešení pracovního listu z minulého týdne.
Zadáme si procvičování na zájmena.
V hodině literatury proběhnou křesla pro čtenáře.
Podrobné zadání najdete na Google Classroom.
Konzultační místnost: https://meet.jit.si/katerinagrubnerova2

Matematika





Informace k jednotlivým úkolům najdete v Google Classroom ve složce VI. A + VI. B – 4. týden.
Dokončíme práci se stovkovou tabulkou a zopakujeme si probrané učivo z minulého týdne.
Připomínám úkol, který máte na umimeto.org.
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.
 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.

Výchova k občanství


Pokračujte v zadané práci – nejpodstatnější informace, které se objeví v ČR i ve světě.

Dějepis


Sejdeme se v pondělí na: https://meet.jit.si/romananyz (tentokrát to snad vyjde 😉)

Fyzika
 Zjistíte, proč se v zimě solí silnice. Čeká nás i další opakování probraných veličin na webu „Umíme matiku“. Více
informací najdete v Google Classroom.
 Příští týden nás opět čekají pokusy, sežeňte si prosím dva nafukovací balonky, skleněnou lahev a brčko.
 Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova
Přírodopis
 Tento týden začneme zkoumat kroužkovce. Před úterním výukovým blokem zhlédněte video, připravte si
stránky z učebnice a pastelky nebo fixy. Budeme vytvářet zápis formou myšlenkové mapy.
 Odkazy a zadání najdete v Google Classroom.
 Konzultační místnost: https://meet.jit.si/ninasuchomelova

KONZULTACE A VÝUKOVÉ BLOKY PRO TŘÍDU VI. B
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skupina

pondělí
25. 1.

skupina 1

úterý
26. 1.

skupina 1

středa
27. 1.

skupina 1

čtvrtek
28. 1.

skupina 1

pátek
29. 1.

skupina 1

skupina 2
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Český jazyk

od 10.00 hodin
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Matematika
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od 14.30 hodin

Dějepis

Matematika

Anglický jazyk (So)

Fyzika / Přírodopis
Fyzika / Přírodopis

Matematika
Matematika

Český jazyk

VYDÁVÁNÍ HODNOCENÍ
ZA 1. POLOLETÍ
POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Poznámka: Výukové bloky jsou označeny zelenou barvou.

Anglický jazyk (Bt)

