třída 1.Z, termín: 4.5.-8.5. 2020

předmět

vyučující

Aj

Ap

ČJL

Po

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Školaonline
https://www.oxfordlearner Google classroom
sbookshelf.com/home/mai Internet
n.html

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

Zoom meeting - reading
comprehension

Vypravování - diskuse s
vyučujícím.

Příprava na slohovou práci
online.

Opakování.

Moodle.

Čtenářský deník.

Čtenářský deník
maturitních knih II.

D

HK

Komunismus v
Československu

ICT

ZI

Revize textových
dokumentů (najít a
nahradit)

Google classroom

Zápisky do sešitu z PPT

Samostudium

Google classroom

zpracovaná data

klasifikováno

test - online

klasifikovaný test

Google učebna

výpisky do sešitu

klasifikováno v online testu

email

pracovní sešit č.2

klasifikováno

Učebnice

samostatné zpracování cvičení

procvičování

+
test (bezpečnost online
prostředí středa 6.5.2020
- 13 - 14 hodin)

LOS

Chy

Ložný plán - ppt
+ video BOZP

Ma

Ju

Lineární rovnice a
nerovnice

NJ

So

Učebnice 7. lekce, str.
190 - 194/ cv. 1 - 15c
Procvičování 3. pádu
osobních, přivl. zájmen

škola online
messenger

PEK

Ho

Nácvik číslovek - 5, 8 a
paragrafu - lekce 60,
opakování lekce 52 tj.
kulaté závorky, lomítko,
rozdělovník

SDP

KK

Železniční stavby

Domácí program
ATF

Psaní 5ti a 10ti minutovek, kontrola
podle tabulky za měsíc duben (150,
140, 125,110)

školaonline
email

knížka str. 122-125
zaslána prezentace
udělat výpisky

Hnací železniční vozidla

SN

Po

Systém věznic v ČR.

Samostudium a
sebehodnocení dle tabulky
za duben lekce 50 a 52 text

Moodle.

Zpracovat dané téma z
pracovního listu do sešitu včetně
úkolu.

Poznámky v sešitě.

Zb

KK

Agrochemikálie

email,
škola online

knížka str. 19 - 23, výpisky,
samostudium

ZET

Ko

Kapitálové společnosti

email,
škola online,
Google učebna

učebnice str.19-20 - výpisky
cvičení str.26, 27/12,13,14,15 Googl učebna

poznámky v sešitě, kontrola
vypracovaných cvičení přes
Google učebnu

výpisky + příklady

Kr

El. práce a výkon

Google classroom

ZPV

příklady odeslat zpět na
google classroom do čtvrtka
12:00

Vyhledat další
dostupná cvičení
na internetu

Kontrola zdatnosti podle
uvedené aplikace

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

Pokračování v 30ti
TV

JN/Kr

denním posilování v
mobilní aplikaci
https://goo.gl/pa74rw / Plank Advanced nebo
Plank Challenge

Doporučuji běh, chůze,
cvičení se švihadly,
kolo, brusle

