třída 3.A, termín: 4.5. - 8.5. 2020

předmět

vyučující

AJ

Ap

ČJ

Po

LI

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Školaonline
https://www.oxfordlearners Google
bookshelf.com/home/main. classroom
html
Internet

Přečtená kniha a vypracované
aktivity na konci knihy,
zjednodušená četba level
A2/B1.

Zoom meeting - reading
comprehension

Příprava na slohovou práci
+ článek 5. 5. 2020 od
10:00 do 11:00.

Moodle.

Slohová práce, čtenářský
deník, poznámky v sešitě.

Deník a slohová práce budou
klasifikovány. Poznámky v sešitě se
budou kontrolovat při návratu do
školy.

Moodle,
email,Skolaonline
https://www.sedu
o.cz/

certifikátSeduo - Osobní
prodej- https://www.seduo.cz/

Certifikát do Osobního portfolia

Čtenářský deník do 10. 5.
Poznámky v sešitě z
prezentací.

FS

Ko

Komunikace, Osobní
prodej - Finanční
poradenství

prezentace v portfoliu - FS
samostudium

ICT

Zi

Analýza dat - cvičení 4

Google
classroom

Vypracované komentáře ke
zpracovaným tabulkám a
grafům - analýza dat
(dlouhodobý úkol)

klasifikováno

LCR

Jn

Průvodcovská činnost v
cestovním ruchu

Google
classroom

prezentace+ tvorba výpisků

kontrola po návratu do školy

LVS

Chy

Politiky EU

Google
classroom

výpisky do sešitu

klasifikováno v online testu

Google
classroom

řešení příkladů

klasifikace

- Bezpečnost potravin
- Cla
- Energetika
- Humanitární pomoc a civilní
ochrana
- Rozvoj a spolupráce
- Věda a výzkum

M

Zi

Rovnice s kombinačními
čísly

NJ

So

Učeb. 18. l. - Berlin každý si vybere 1
pamětihodnost v Berlíně a
udělá na ni prezentaci (na
messengeru mi zapisujte
co si kdo vezme)

učebnice

prezentace

klasifikováno

škola online
messenger
internet

OP

Jn

Etika a etiketa v podnikání
a v obchodní činnosti

Google
classroom

prezentace+tvorba výpisků

kontrola po návratu do školy

PČ

Br

opakování výpočtu - daně,
test

google
classroom, MS
word

test

klasifikace

PMM

Pr

Dotazník - pokračování

Google učebna

zpracování dotazníku

klasifikace

MIS

PP

Ko

Právní vědomí a současný stav
https://www.ceskatelevize.cz/porady/
11129264015-tyden-v-justici/dily/

doplnit informace

Moodle,email,Sko výpisky do sešitu
laonline

samostudium s názorným
materiálem (video)

RJ

SM

Média

učebnice

výpisky do
sešitu,vypracované otázky
ke cvičením v PS

samostudium

SN

Ap

https://www.krimys.cz/vide
o-kurz/

Youtube

samostudium 4 krátkých
přednášek o kritickém myšlení

kvíz, klasifikováno

TV

Ho/Kr

Vyhledat další
dostupná cvičení
na internetu

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 / Plank Advanced nebo
Plank Challenge
Doporučuji běh, chůze,
cvičení se švihadly,
kolo, brusle

