třída 2.A, termín: 4.5. - 8.5. 2020

předmět

vyučující

zadaná práce

AJ

Ap

APS

Br

prostředí

výstupy

poznámka

Školaonline
https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/h Google classroom
ome/main.html
Internet

Přečtená kniha a
vypracované aktivity
na konci knihy,
zjednodušená četba
level A1/A2.

Zoom meeting - reading
comprehension

Systém Pohoda - shlédnout díly 5,6,7

zápisky, odevzdání
na google

kontrola

Zápisky do sešitu z
PPT

DÚ opraven a klasifikován

Google
classroom,
internet
Stormware

ČJ

HK

Popis - líčení
Práce na DÚ - popis pracovního postupu

Google classroom

DÚ - do 10. 5.

FS

Du

Opakování Doplňkových služeb 2

Google classroom

prostudujte stránky
www.cpost.cz

samostudium

Filatelie
Výplatní stroje

ICT

Zi

Analýza dat - cvičení 3 (vypracování grafů
v TP)

Google classroom

zpracovaná data grafy

klasifikováno

LCR

Jn

Polsko

Google classrom

prezentace + tvorba
výpisků

kontrola po návratu do
školy

Li

HK

Česká literatura 2. pol. 19. století - znaky +
Jan Neruda

Google classroom

Zápisky do sešitu z
PPT

samostudium

youtube.com
Zhlédnutí video
ukázky (Přivedla
žebráka na mizinu)

M

Ju

Exponenciální funkce

Školaonline-úkoly
Techambition

zápisky do školního
sešitu

samostudium + klasifikace
samostatné práce

rozšíření vědomostí

NJ

SM

Perfektum sloves s odlučitelnou předponou učebnice

NJ

So

příprava k modulovému testu z 13. lekce
(učebnice str. 38 - celá) test následuje 11.
5.

učebnice

zápisky do portfolia

cvičení v PS

procvičování

samostudium, příprava k
testu

Test odeslat na email

Samostudium, opakování klasifikace

škola online
messenger
konzultace

PČ

Ka

Modul 10 - Doplňkové služby 2 Informační služby - a) internet (přečíst
cs.wikipedia.org/wiki/internet)
Prostudujte stránky www.cpost.cz nabídku České pošty
Opakování - otevřený test Doplňkové
služby 1

PEK 1

Ge

Google classroom

PEK 2

Ho

Kontrola a oprava souvislé úlohy z
minulého týdne (nabídka, poptávka,
objednávka)

Zaslat opravené
úlohy na adresu
uvedenou v
zadání

Zpětná vazba –
opravená úloha
zaslána na váš email

Sebehodnocení dle
zaslané opravy učitelem

SN

SM

Evropské strukturální fondy

ppp mailem

výpisky do sešitu

samostudium

TV
dívky

Ho

Kontrola zdatnosti
podle uvedené
aplikace

Zvyšování vytrvalosti a
zdatnosti, chůze, běh,
švihadla, kolo, brusle atd.

Kontrola zdatnosti
podle uvedené
aplikace

Zvyšování vytrvalosti a
zdatnosti, chůze, běh,
švihadla, kolo, brusle atd.

Pokračování v 30ti denním posilování v
mobilní aplikaci https://goo.gl/pa74rw / Vyhledat další
dostupná cvičení
- Plank Advanced nebo Plank
na internetu
Challenge
Doporučuji běh, chůze, cvičení se
švihadly, kolo, brusle

TV ch

Jn

Pokračování v 30ti denním posilování v
mobilní aplikaci https://goo.gl/pa74rw / Vyhledat další
dostupná cvičení
- Plank Advanced nebo Plank
na internetu
Challenge
Doporučuji běh, chůze, cvičení se
švihadly, kolo, brusle

ZET

Ko

Daňová problematika

Classroom,
ŠkolaOnline,
email

Prezentace - zápisky

samostudium

ZPV

Ju

Minimalismus

Classroom +
odkaz na jsns.cz

Shlédnutí filmu “Mý
věci” + odpověď na
otázky

Samostudium

ZÚ

Pr

Kontrola souvislého příkladu

Google učebna
učebnice

samostudium

