třída 3.Z, termín: 4.5. - 8.5. 2020

předmět

vyučující

Aj

Tr

zadaná práce

Čtení s porozuměním,
nová slovní zásoba

prostředí

www.bridgeonline.cz Aprill
2020

výstupy

poznámka

Řešení úkolu zaslat na email

p.14 / Predators in
the app stores/

ČJ
Li

Po

Příprava na slohovou
práci + článek 5. 5. 2020
od 10:00 do 11:00.
Čtenářský deník do 10. 5.
Poznámky v sešitě z
prezentací.

Moodle.

Slohová práce, čtenářský
deník, poznámky v sešitě.

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

DZ

KK

Pobaltí

email

Maďarsko

Prezentace studentů, udělat
výpisky

FL

Dr

test

moodle

ICT

ZI

Analýza dat - cvičení 3
(vypracování grafů v TP)

Google classroom

zpracovaná data - grafy

klasifikováno

Ma

Ju

Kombinace, variace,
permutace

Classroom

souhrn pojmů

klasifikováno

NJ

So

sk. 1 - Kleidung str. 56-57, učebnice
barvy (napíšete mi 60-80
škola online
slov o tom jak se
oblékáte, co se vám líbí
messenger
atd. na mail)

zpracováno odeslat na můj
mail

klasifikováno

sk. 2 - příprava k testu ze
16. lekce (www.klett.cz
dokola zkoušejte všechna
cvičení) test bude 11. 5.

konzultace

klasifikace

(vy neposíláte tento týden
nic)

OP

Jn

Etika a etiketa v podnikání Google classroom
a v obchodní činnost

prezentace+tvorba výpisků

kontrola po návratu do školy

PČ

Br

opakování výpočtu -

Google classroom

test

klasifikace

Google classroom

výpisky

kontrola

daně, test

PMM

Br

Projektový management -

Charakteristika
managementu, strategie a
taktika, koncepce

PP

KK

Rodinné právo

email

Video z cyklu Právo pro
každého

SDP

Chy

ATP - Mezinárodní
přeprava pod
kontrolovatelnou teplotou

Google classroom

výpisky do sešitu

klasifikováno v online testu

SN

Chy

jsns.cz - Spor o vápenec
Globální problematika ve
společnosti

Pokračování v 30ti
Tv

Kr

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

Google
classroom, jsns.cz

pracovní list

dostupnost cvičení zvyšování vytrvalosti a
na internetu
zdatnosti

klasifikováno

zvýšení vlastní kondice

