třída 2.Z, termín: 4.5. - 8.5. 2020

předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

AJ

Tr

Čtení s porozuměním,
nová slovní zásoba

www.bridgeonline.cz

Řešení zaslat a e-mail

poznámka

Bridge Aprill 2020
p.14 / přečíst a
úkol/

ČJ

HK

Popis - líčení
Práce na DÚ - popis
pracovního postupu

ICT

ZI

Ročníková práce - práce
podle školního standardu
(do 5.5.2020 - dlouhodobý
úkol)

Google
classroom

Zápisky do sešitu z PPT

Google
classroom

Vypracovaná ročníková práce

DÚ opraven a klasifikován

DÚ - do 10. 5.

klasifikováno - hodnocení formální
úpravy podle školního standardu

IS

Ba

cvičná videa Pohoda

www. stormware

samostudium

nebude klasifikováno

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)

LOS

Chy

Kombinovaná doprava video LKW - Walter

Google učebna

upevnění učiva

opakování

Ma

Ju

Exponenciální funkce

Školaonline-úkoly

zápisky do školního sešitu

Techambition

rozšíření vědomostí

samostudium + klasifikace
samostatné práce

NJ/2

Ge

L10 . zkušební test L10
(minulé časy) PL podle
www.iklett.cz

email

ověřování a upevňování učiva

klasifikace

NJ/1

Ge

internetová rešerše nákupní centrum Europark
Salzburg, pracovní list

email

samostudium, samostatná
práce s webovou strnánkou

individuálně zpětná vazba učiteli

PČ

KK

Námořní doprava smluvní uspořádání

škola online

zaslán výklad, udělat výpisky,
pochopit konosament

samostudium

PEK

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 e-mail

Sebehodnocení dle zaslané opravy
učitelem

SDP

Dr
test

moodle

klasifikace

SN

SM

Evropské strukturální
fondy

ppp

výpisky do sešitu

TV

Kr

Pokračování v 30ti

dostupnost
cvičení na
internetu

kontrola zdatnosti dle aplikace

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

samostudium

zvyšování vlastní vytrvalosti a
zdatnosti

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

samostudium

