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4.1. Nástup distančně
PROSÍM O DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL DISTANČNÍ VÝUKY:vypnuté
mikrofony, pouze na vyžádání učitele, nepoužívat chat při výuce,
POVINNOST MÍT ZAPNUTÉ KAMERY. V případě, že nemáte kameru, škola
může zapůjčit Ipad.

ČJ

Tvarosloví - číslovky, slovesa.. (pracovní sešit - 2. díl). Průběžné pravopisné
procvičování. Práce s literárními texty - využití metod kritického myšlení. Popis postavy,
krajiny. Průběžný stylistický výcvik.

M

Pokračujeme podle učebnice Hejného matematikou, především se budeme zabývat
Zlomky a Desetinnýma číslama, dále budeme probírat Krychlová tělesa a Krokování.
Jednou týdně budeme psát online test (zapnuté kamery). Vždy probíraná látka bude
zadána na classroomu.

D
Kultura starověkého Egypta. Starověká Indie, Čína. Odkaz dávných civilizací..
F
V lednu začneme probírat Elektrické vlastnosti látek, prozatím distančně teorii, po té ve
škole budeme provádět praktické pokusy. Průběžně budeme psát testíky (i online) je
dobré se průběžně připravovat a sledovat učebnu Classroom Fyzika 6.A. Na hodiny
podle distančního rozvrhu se přihlašujte pomocí odkazu vygenerovaným v učebně.
Raději přikládám. https://meet.google.com/hfo-pngr-xxc
Př
Prvoci - opakování; žahavci (sladkovodní, mořští) - způsob života, zajímavosti; vnitřní
parazité (ploštěnci, hlísti) - způsob života, zajímavosti.
Z
Opakovat obsah 1. pol.: Kontrolní soubor otázek je na Classroom v příloze. Odpovědi
probírám postupně se žáky. Na Classroom budou k vyplnění pracovní listy. Nově
„Půdní obal země“ viz U str.46-47. „Jak lidé využívají přírodu“ – viz U 70-71
Aj
Sed: V lednu se budeme se věnovat 3. lekci. (Unit 3). V této lekci se pouštíme do jedné
z nejdůležitějších kapitol celé angličtiny -a to sice do minulého času. Představíme si jeho
pravidla. Nejdříve zopakujeme sloveso být v minulém čase, protože k tomu už jsme se
dostali v prosinci. Nově se seznámíme s minulým časem u pravidelných i
nepravidelných sloves. Tvary minulého času je třeba se naučit nazpaměť jako malou
násobilku. Téma lekce je cestování, v létě a v zimě. I přesto, že celá lekce bude vlastně
o něčem, co se za současné situace nesmí, věřím děti, že máte všechno to cestování a
objevování teprve před sebou.
Pav, Far, Gab: Unit 3 - Prázdniny. Opakování minulého času prostého. Nepravidelná
slovesa. Opakování předložek. Průběžné testy na slovní zásoby a gramatiky.
Vkz
Inf
Čvs

Alternativní výživové směry, hygiena výživy, výživa a civilizační nemoci.
Operační systém – problematiky, vysvětlení pojmů – teoretický test. Úvod do
programování – algorytmizace. Průběžná práce na pc a tabletech.
Komunikace, třídnické hodiny.

