třída V1.A, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

No

Doplňovací pravopisná cvičení, práce s
textem
Vlastní četba (čtenářský deník)
Výpisky (ostatní předměty)

Bakaláři
(Dokumenty),
konzultace přes
WhatsApp, mail

vyplněný pracovní list
zaslaný mailem

klasifikovaná
práce, opakování

A

Hi

Učebnice str. 37, 38
Pracovní sešit str. 32, 33, 34

Bakaláři DÚ

zpráva na email;
vyplněný a odeslaný
google dotazník

hodnocený google
dotazník

A

Šta

Pracovní sešit str.33 a 34

Bakaláři

stránky v PS

Ov

Hr

Naše obec,region,kraj

Bakaláři

D

St

Politický systém a výchova Sparty a Athén
(uč. 81- 83)

Z

Dx

Hydrosféra

Bakaláři - učitelem
zaslané materiály

vypracovaný projekt

M

Mch

Sčítání zlomků - procvičení
Odčítání zlomků - nová látka

Bakaláři DÚ

Vypracované úlohy
naskenovat nebo
ofotit a zaslat mailem,
z nové látky udělat
výpisky do sešitu

F

Ld

Měření hmotnost
Hustota látky , výpočet hmotnosti a
objemu

Bakaláři

řešení otázky a úkoly
str. 85

výpisky z učebnice

samostudium

výpisky do sešitu

písemné
vypracování
zasílají na můj
školní e - mail
popř. odevzdat v
sešitu po návratu

do školy
Ch

Gr

Uhlík, síra, fosfor

Bakaláři (DÚ)

Zápis do sešitu

Bi

Pa

prvoci,žahavci
V rozsahu učebnice

Bakaláři (Dú)

pracovní listy v
pracovním sešitu

VT

Hb

Hardware

Bakaláři (Dú)

VT

Kd

Soubory, složky

dle zadání

Vv

Lg

Včely-královny života, Tajemství úlu výtvarná technika dle vlastního výběru

zadání Komens

Vv

Uh

Tv

Pu

Chůze, běh - individuálně. Posilovací,
protahovací, uvolňovací cviky - dbát na
správně držení těla.

zasílání
vyplněných listů
na mail: prvoci19.3., žahavci26.3.

2. 4. na hodině TV

třída V1.B, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Li

Dokončit předmět, nastudovat příslovečné
určení
Čítanka str. 70

Bakaláři

A

Hš

Cvičení v uč. a prac. s., cvičení a videa
na Moodlu - zde i pokyny

Moodle

Řešení odeslaná na
Moodle

A

Kl

Pracovní sešit a učebnice-dodělat
3.lekci(bez poslechů)

Bakalář(DU)

Pracovní sešit s
vypracovanými úkoly
lekce 3

Evidence a
klasifikace prac.
sešitu

Ov

Hr

Naše obec,region,kraj

Bakaláři

Výpisky z učebnice

Samostudium

D

Li

Řím - úvod přírodní podmínky. Etruskové
(učebnice str. 99 - 102)

Bakaláři, webové
stránky školy

Zápis do sešitu

kontrola sešitu po
návratu do školy

Z

Dx

Hydrosféra

Bakaláři - učitelem
zaslané materiály

Projekt

M

Stu

Dělitelnost - slovní úlohy, Zlomek porovnávání

Bakaláři, webové
stránky školy

Řešení úloh do sešitu

Vypracované
příklady zaslat na
e-mail

F

Ld

Měření hmotnosti
Hustota látky , výpočet hmotnosti a
objemu

Bakaláři

řešení otázky a úkoly
str. 85

písemné
vypracování
zasílají na můj
školní e - mail

str. 73 cv. 1

poznámka
Zaslat ke
klasifikaci přes
Bakaláře nebo na
můj e-mail

popř. odevzdat v
sešitu po návratu
do školy
Ch

Gr

Uhlík, síra, fosfor

Bakaláři (DÚ)

Bi

Ci

Opakování učiva - prvoci - kniha, zaslané
prezentace, pracovní list

VT

Hb

Hardware

Bakaláři (Dú)

VT

Kd

Soubory, složky

dle zadání

Vv

Lg

Včely-královny života, Tajemství úlu výtvarná technika dle vlastního výběru

zadání Komens

Vv

Uh

TV

Dx

Cvičení s výsadkáři

Bakaláři

Zápis do sešitu

Bakaláři zadání DÚ + zápis do sešitu, online
dokumenty
test

vypracování
online testu na
kahoot.it

Cvičení na
základě videa na
YouTube

třída V2.A, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

No

Doplňovací pravopisná cvičení, práce s
textem
(Zopakování Po a Př, učebnice s.79-81,
PS s.32 - pouze zopakovat, nic neposílat!)
Vlastní četba (čtenářský deník)
Výpisky (ostatní předměty)

Bakaláři
(Dokumenty),individu
ální konzultace
mailem

vyplněný pracovní list
zaslaný mailem

klasifikovaná
práce, opakování

A

Lg

My ideal home

Bakaláři (DÚ)

esej/projekt-dokument
zaslaný emailem

klasifikovaná
práce

A

Šta

Dodělat 1.lekci v pracovním sešitě

Bakaláři (DÚ)

PS

Fr

Mš

Famille - několikrát pustit
https://www.youtube.com/watch?v=TAve4
sHH8YA
nahlas precizně opakovat
vypiš si do sešitu z videa členy rodiny,
všímej si tvarů přivlastňovacíchzájmen
MA/MON (žen.r/muž.r.)

Bakaláři

Ma famille - představ
v 10 větách svou
rodinu. Jak se jmenují
jednotliví členové,
kolik jim je let, co mají
rádi, apod. Používej
slovíčka z videa a
přivlastňovací
zájmena MON/MA.
Písemné odevzdání.

N

Sn

Způsobová slovesa časování, 6L,
opakování slovní zásoby PS. Zadán
překlad vět do sešitu na procvičení.

Bakaláři (DÚ)

sešit, PS

Ov

Hr

Principy demokracie

Bakaláři

výpisky z učebnice

samostudium

D

Sn

učebnice str 88-92. Práce s textem, otázky
a úkoly k textům ,,Objevné plavby”

Bakaláři (DÚ)

poznámky v sešitě

Z

Hu

Asie-obyvatelstvo

Bakaláří

Otázky , učebnice
str.98

M

Wb

Třetí odmocnina
Malá a velká čísla

Bakaláři
Moodle Gymkvary

zápis do školního
sešitu

F

Wt

Moodle new - přihlásit se do
odpovídajícího kurzu (kód viz Bakaláři),
zvládnout zadané úkoly

Moodle new

odevzdané úkoly

Ch

Gr

Bi

Pa

ptáci- dle rozsahu učebnice

Bakaláři (Dú)

poznámky v sešitu
Pracovní listy v
pracovním sešitu

VT

Hb

Word

Bakaláři (Dú)

VT

Kd

Word - objekty

Vv

Jř

Včely – královny života. Tajemství úlu
libovolná technika, formát A3,A4

Vv

Lg

Renesance

PL, video;
zadání: Komens

zpracování poznámek
podle videa

Samostudium

bodové hodnocení
v Moodle, na
konci kurzu
výsledná známka

zaslání
pracovních listu
na mail do 19.3.

zaslání PL na mail
do 24.3.

třída V2.B, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

No

Doplňovací pravopisná cvičení, práce s
textem
Vlastní četba (čtenářský deník)
Výpisky (ostatní předměty)

Bakaláři
(Dokumenty),
individuální
konzultace mailem

vyplněný pracovní list
zaslaný mailem

klasifikovaná
práce, opakování

A

Kl

Pokračovat v lekci 1:SB i WB-Everyday
objects, free-time activities-slovní
zásoba,reading about monks,present
simple-tvary kladné, záporné( přehled gr.
jevu přečíst ve WB)

Bakalář-(DÚ)

Pracovní sešit-vyplnit
příslušné úkoly a
vyfotit nebo skenovat,
poslat mailem učiteli

Klasifikace prac.
sešitu.Učitel bude
evidovat
odevzdanou práci.

A

Pr

Pokračování v lekci 1 ve workbooku.
Strana 8,9,10,11 + přečíst přehled
gramatiky str. 74, vyplnit str. 75

Webová stránka
školy, Bakaláři

Pracovní sešit. Bez
odevzdávání pracovní sešity si
vyberu po návratu do
školy.

Fr

Mš

Famille - několikrát pustit
https://www.youtube.com/watch?v=TAve4
sHH8YA
nahlas precizně opakovat
vypiš si do sešitu z videa členy rodiny,
všímej si tvarů přivlastňovacíchzájmen
MA/MON (žen.r/muž.r.)

Bakaláři

Ma famille - představ
v 10 větách svou
rodinu. Jak se jmenují
jednotliví členové,
kolik jim je let, co mají
rádi, apod. Používej
slovíčka z videa a
přivlastňovací
zájmena MON/MA.
Písemné odevzdání.

N

Ho

Vypsat si a naučit se slovíčka 5.lekce
(výslovnost a online cvičení na
https://www.hueber.de/seite/pg_lernen_ler
nwortschatz_cz_bfr), v pracovním sešitě
str.41-43/1-5

Bakaláři, webové
stránky školy

Vyplněné stránky v
pracovním sešitě

Učitel bude
evidovat a
hodnotit
odevzdanou práci

Ov

Hr

Principy demokracie

Bakaláři

výpisky z učebnice

samostudium

D

St

Renesance a humanismus (znaky)

Z

Hu

Asie - Blízký východ,učebnice str.100,101

Bakaláři

Shrnutí - zápis, otázky
na str. 101

M

Mch

Sčítání a odčítání mnohočlenů, násobení
jednočlenu jednočlenem

Bakaláři DÚ

Vypracované úlohy
naskenovat nebo
ofotit a zaslat mailem,
z nové látky udělat
výpisky do sešitu

F

Wt

Moodle new - přihlásit se do
odpovídajícího kurzu (kód viz Bakaláři),
zvládnout zadané úkoly

Moodle new

odevzdané úkoly

Ch

Gr

Bi

Gr

Stavba rostlinného těla, kořen

Bakaláři (DÚ)

Zápis do sešitu,
opakování v PS

VT

Hb

word

Bakaláři (Dú)

VT

Kd

Word - objekty

Vv

Jř

Včely – královny života. Tajemství úlu
libovolná technika, formát A3,A4

Výpisky do sešitu

bodové hodnocení
v Moodle, na
konci kurzu
výsledná známka

Vv

Lg

Renesance

PL, video; zadání
Komens

TV

Dx

Cvičení s výsadkáři

Bakaláři

zpracování poznámek
podle videa

zaslání
vyplněného PL do
27.3.
Cvičení dle videa
na YouTube

třída V3.A, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

No

Doplňovací pravopisná cvičení,
interpunkce, opakování VV, VH
Vlastní četba (čtenářský deník)

Bakaláři
(Dokumenty),
individuální
konzultace mailem

vyplněný pracovní list
zaslaný mailem

klasifikovaná
práce, opakování

A

Hi

Lekce 8: WB pp 64, 68
Vocabulary and listening: SB p 82, ex. 1,
2; WB: p 66

Bakaláři DÚ

zpráva na email;
vyplněný a odeslaný
google dotazník

hodnocený google
dotazník

A

Pr

Pokračování v lekci 7. Workbook: str.
59-61,přečíst si přehled gramatiky na
str.86 a vypracovat str. 87.

Webová stránka
školy, Bakaláři

Pouze str. 61 vyfotit a
poslat na email
(psani).

Učitel bude
evidovat a
hodnotit
odevzdanou práci.

Fr

Mš

Vouloir, pouvoir, impératif - uč. 18/1, 2, 3,
4, 5, 6
Popis města - uč. 20/1/2

Bakaláři

napsat do sešitu,
vyfotit a poslat na
e-mail

N

Sn

Projekt ,,Moje město”

Bakaláři DÚ

PC prezentace

N

Zt

L14 slovní zásoba v prac.sešitě

Bakaláři, Webová
stránka školy

Pracovní sešit,
domácí sešit

Ov

Hr

Peníze

Bakaláři

D

Li

Revoluce v habsburské monarchii
str. 93 - 98, nastudovat i texty za lištou

Bakaláři, webové
stránky školy

výpisky z učebnice
Zápis do sešitu

Učitel bude
evidovat a
hodnotit
odevzdanou práci.
Samostudium
kontrola sešitu po
návratu do školy

Z

An

Region Východní Asie -

Bakaláři, Webová
stránka školy

práce s atlasem
zápiska

zápis do sešitu

M

Stu

Vzájemná poloha přímky a kružnice,
vzájemná poloha dvou kružnic, délka
kružnice

Bakaláři, webové
stránky školy

Řešení úloh do sešitu

Vypracované
příklady zaslat na
e-mail

F

Ld

Elektrický náboj
Ohmův zákon , el. proud a napětí , el.
odpor , řazení rezistorů

Bakaláři

Řešení otázky a úkoly
str. 102

písemné
vypracování
zasílají na můj
školní e - mail
popř. odevzdat v
sešitu po návratu
do školy

Ch

Sp

soli,úprava redoxních rovnic

bakaláři Dú,dokumenty

pracovní listy

vypracované
odevzdat,
písemně ověřím

Bi

Ci

Tělní tekutiny, stavba srdce, základní
srdeční ukazatel

Bakaláři DÚ +
dokumenty

Vypracovat zaslaný
pracovní list, online
test

VT

Hb

excel - příklady

Bakaláři (Dú)

VT

Kd

Excel - abs/rel. adresy

Vv

Lg

Včely – královny života. Tajemství úlu
libovolná technika, formát A3,A4

zadání Komens

TV

Dx

Cvičení s výsadkáři

Bakaláři

online test na
kahoot.it

Cvičení dle videa
na YouTube

třída V3.B, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Li

Určování významového poměru mezi VH procvičování
Sloh - úvaha
LV - romantismus

Bakaláři

A

Hi

Lekce 8: WB pp 64, 68
Vocabulary and listening: SB p 82, ex. 1,
2; WB: p 66

Bakaláři DÚ

zpráva na email;
vyplněný a odeslaný
google dotazník

A

Hš

Pracovní listy, poslechy, vypracování
stránek z učebnice - Unit 8; cvičení Moodle - Topic 25

Moodle

Kontrola - správná
řešení - později na
Moodlu

Fr

Mš

Vouloir, pouvoir, impératif - uč. 18/1, 2, 3,
4, 5, 6
Popis města - uč. 20/1/2

Bakaláři

napsat do sešitu,
vyfotit a poslat na
e-mail

N

Ho

Čtení s porozuměním str. 28/7, zopakovat
gramatiku přivlastňovací zájmeno Ihr, v
pracovním sešitě str. 34-35 dokončit
cvičení

Bakaláři, webové
stránky školy

Vyplněný pracovní
sešit

N

Sn

Projekt ,,Moje město”

Bakaláři DÚ

Ov

Hr

Peníze

Bakaláři

výpisky z učebnice

Samostudium

D

Li

Revoluce v habsburské monarchii
str. 93 - 98, nastudovat i texty za lištou

Bakaláři, webové
stránky školy

Zápis do sešitu

kontrola sešitu po
návratu do školy

LV - jeden den z
deníku J. Harkera a
úvaha
zaslat přes Bakaláře
nebo na e-mail

poznámka
klasifikované
práce

hodnocený google
dotazník

online test

PC prezentace

Z

Dx

Francie, Irsko, Benelux

Bakaláři

Práce s mapou,
projekt

M

Wb

Lomené výrazy

Bakaláři
Moodle Gymkvary

řešení příkladů do
školního sešitu

F

Wt

Moodle new - přihlásit se do
odpovídajícího kurzu (kód viz Bakaláři),
zvládnout zadané úkoly

Moodle new

odevzdané úkoly

Ch

Čv

Hydráty solí, využití solí (dle učebnice)

Bakaláři/Dokumenty

Vyplněné pracovní
listy

Poznámky do
sešitu

Bi

Pa

1/opakování kosterní soustavy
2/ svalová soustava dle rozsahu učebnice

Bakaláři/ dokumenty

vyplněné pracovní
listy

zaslání
pracovních listu z
kosterní soustavy
do 19.3.
Ze svalů do 26.3.

VT

Hb

excel-příklady

Bakaláři (Dú)

VT

Kd

Excel - abs/rel. adresy

Vv

Uh

bodové hodnocení
v Moodle, na
konci kurzu
výsledná známka

třída V4.A, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce
Tvarosloví, syntax, VJR

prostředí

výstupy

poznámka

Fraus,Bakaláři,
internetové stránky
Testpark.cz, Testi.cz,
Pravopisně cz

procvičování online
testů

možnost zpětné
vazby s učitelem
přes Bakaláře,
případně přes
mail

Webová stránka
školy (Bakaláři,
email)

Pracovní sešit vyplněné stránky

Vyučující úkoly
zkontroluje,
případně
oznámkuje

Č

Kv

A

Hz

5.lekce, should/must/have to, nastudovat
gramatiku str. 53+cvičení, WB str.43 a
83/3,4

A

Pr

Shrnutí lekce 4 - Workbook:str. 36-39.

N

Jn

Lekce 22, Nationalitäten, Verb dürfen

Bakaláři

PS, zápis do sešitu,
odevzdat text Meine
Traumschule

N

Zt

Lekce 21 slovní zásoba, Essen

Bakaláři, Web školy

PS, zápis do sešitu výpis slovíček, která
jsou neznámá - použít
v 10 větách

Učitel bude
evidovat a
hodnotit
odevzdanou
práci.

Ov

Hr

Bakaláři

Výpisky z učebnice

Samostudium

D

St

právní ochrana
Protektorát Čechy a Morava včetně
atentátu na Heydrichy

Webová stránka
školy, Bakaláři.

Pracovní sešitvyplněné stránky.
Neposílat.

zápis do sešitu

Z

Dx

Vybrané evropské státy

Bakaláři

Práce s mapou,
projekt

M

Čm

Hodnoty gon. funkcí pro úhly 30°, 45°, 60
Řešení pravoúhlého trojúhelníka

Bakaláři

pracovní list,zápis do
sešitu, DÚ

F

Wt

Moodle new - přihlásit se do
odpovídajícího kurzu (kód viz Bakaláři),
zvládnout zadané úkoly

Moodle new

odevzdané úkoly

Ch

Gr

Zvětrávání - učebnice, ppt

Bakaláři (DÚ)

Zápis do sešitu, práce
v pracovním sešitu

Bi

Gr

VT

Hb

access - formulář

Bakaláři (Dú)

VT

Kd

Access - popisek, textové pole

Vv

Jř

Včely – královny života. Tajemství úlu
libovolná technika, formát A3,A4

TV

Dx

Cvičení s výsadkáři

Bakaláři

bodové
hodnocení v
Moodle, na konci
kurzu výsledná
známka

Cvičení na
základě videa na
YouTube

třída V4.B, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

Li

Mluvnický zápor str. 65 - 67
Úvaha

Bakaláři

Učebnice str. 66 cv. 4

hodnocený dú
zaslat na můj
e-mail

A

Hi

Unit 4: SB p. 43 ex. 6, 7
WB pp 32-36
WB p 81 (Language focus practice)

Bakaláři DÚ

zpráva na email;
vyplněný a odeslaný
google dotazník

hodnocený google
dotazník

A

Kl

Unit 5: School life-slovní
zásoba/slovesa,čtení:Cheating,gramatika:
Have to a zápor,práce s učebnicí i
prac.sešitem

Bakalář(DU)

kontrola poznámek
do sešitu,kontrola
vypracovaných úkolů
ze SB+ vyplněný
pracovní sešit(zadané
kapitoly)

Učitel bude
klasifikovat
pracovní sešitzadaná temata.
Bude evidovat
odevzdanou práci.

N

Sn

Schule mal anders - práce s textem,
překlad textu str 37, úkoly k textu na str 37

Bakaláři DÚ

překlad ve školním
sešitě

N

Tu

Unsere Wohnung - znovu zopakovat celou
lekci

Bakaláři

tabulka perfektaprůběžně doplňovat

Ov

Ja

právní ochrana

D

Li

Zločiny proti lidskosti - dokončit str. 73 - 75
Protektorát Čechy a Morava str. 76 -77

Bakaláři, webové
stránky školy

Zápis do sešitu

Z

Pu

Zemědělská výroba (str. 66 -73)

Bakaláři

Odpovědi na otázky.

M

Ms

Podobnost trojúhelníků - poznámky do šk.
sešitu

Bakaláři DÚ

kontrola úloh ve šk.
sešitech

bakaláři

vyplnění testu zašlou emailem

výpisky z učebnice
kontrola sešitu po
návratu do školy
Zápis - sešit.

F

Ld

Atom
Opakování - zrcadla , čočky , oko , šíření
světla

Bakaláři

řešení otázky a úkoly
str. 125

Ch

Čv

Karbonylové sloučeniny (dle učebnice)

Bakaláři/Dokumenty

Vyplněné pracovní
listy

Bi

Gr

Zvětrávání - učebnice, ppt

Bakaláři (DÚ)

Zápis do sešitu, práce
v pracovním sešitu

VT

Hb

acess - formuláře

Bakaláři (Dú)

VT

Kd

Access - popisek, textové pole

Vv

Jř

Včely – královny života. Tajemství úlu
libovolná technika, formát A3,A4

písemné
vypracování
zasílají na můj
školní e - mail
popř. odevzdat v
sešitu po návratu
do školy
Poznámky do
sešitu

třída V5.A, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět
Č

vyučující

zadaná práce

prostředí

Jř

1)Dante Alighieri - Božská komedie
Giovanni Boccaccio - Dekameron
Prac. sešit str. 59-62
2) Francois Villon, Malý a Velký testament
Francois Rabelais,Gargantua a
Pantagruel
3) Četba - W. Shakespeare, Hamlet
1.+2. dějství,

Bakalář - Komens

výstupy

poznámka

poznámky do sešitu

poznámky do sešitu,
rozbor vybraného
textu
otázky příští týden

A

Hš

Moodle - cvičení - Topics 32, 33, 34;
poslechy a videa tamtéž

Moodle

Některé práce odeslání a kontrola na
Moodlu - viz pokyny.

A

Pr

DVD-ROM patřící k učebnici
1) iTutor: File 3, Episode 2: shlédnout
znovu video, vypracovat cvičení v učebnici
str. 33/2c, 3b,c
2) Workbook + iChecker: Wb str. 20-23
včetně poslechu.

Webová stránka
školy, Bakaláři

Vyplněné stránky v
učebnici a pracovním
sešitu

Fr

Mš

Passé composé, phonétique - učebnice
str. 20 cv. 1, 2, 3. 20/4, 5, 6
Stravování - prac. s. 12/1, 14/1
uč. 22/1

Bakaláři

p.s. 14/1 - vyfotit a
poslat

N

Ho

Učebnice str.13/6 Popiš, jak se příběh
odehrál a doplň, jak se cítí Anna

Bakaláři, web školy

Text příběhu na mail
učitele, vyplněný

zaslat e-mailem
foto, klasifikace

Učitel bude
evidovat a

(písemně, rozsah 7-10 vět), pracovní sešit
str. 14-17/1-10

pracovní sešit

hodnotit
odevzdanou práci.

N

Zt

L30 opakování slovní zásoby v PS, Jobs,
Praktikum;PS str.22+23

Bakaláři, web školy

PS - vyplnění cvičení

Učitel bude
evidovat a
hodnotit
odevzdanou práci.

Zsv

Ja

sociální interakce a instituce

bakaláři

vypracovat pracovní
listy

email

D

Er

vytvoření účtu na moodlu, téma Raný
středověk dle zadání v moodlu

moodle

vypracovaný pracovní
list

Z

Hu

Asie, hranice, povrch

Bakaláři

práce s atlasem

M

Čm

Lineární rovnice a nerovnice
s absolutními hodnotami

Bakaláři

vypracování PL, DÚ

F

Th

Rozklad sil, momentová věta, těžiště

Bakaláři

práce s učebnicí,
řešení úloh

Ch

Čv

Vztah mezi vazbou a vlastnostmi látek,
Chemické reakce a chemické rovnice

Bakaláři/Dokumenty

Bi

Štg

obratlovci

Bakaláři

VT

Hb

vektorový editor

Bakaláři (Dú)

Vv

Uh

Tv
TV chlapci

Pu
Dx

Posilovat imunitní systém - pohyb na
čerstvém vzduchu - chůze, běh. Doma protahovat, posilovat, uvolňovat pohyb.
aparát. Otužovat - sprchování střídavě
studenou a teplou vodou.

Bakaláři

e-mail

Vypracované pracovní Poznámky do
listy
sešitu
zápis do sešitu

2. 4. na hodině Tv
Cvičení dle videa
na YouTube (Dx).

Cvičení s výsadkáři (Dx)

třída V5.B, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Mš

Česká středověká literatura
uč. str. 58-61
Zvuková stránka jazyka
uč. str. 10 - 15 výpisky

Bakaláři

prac.s. str. 56 vyplnit, vyfotit a poslat

A

Hš

Moodle - cvičení - Topics 32, 33, 34;
poslechy a videa tamtéž

Moodle

U určených prací
odeslání a kontrola na
Moodlu

A

Šta

Lekce 4B, str.38/39 - přečíst, str.139 nastudovat modální slovesa+cvičení

Bakaláři

vypracovaná cvičení

Fr

Mš

Passé composé, phonétique - učebnice
str. 20 cv. 1, 2, 3. 20/4, 5, 6
Stravování - prac. s. 12/1, 14/1
uč. 22/1

Bakaláři

p.s. 14/1 vyfotit a
poslat

N

Hk

Dokončení L33 (Beste Freunde 4)
Projekt: Test o Německu - vytvořit v NJ
obdobný test o ČR
opakování dle souhrnu gramatiky a
cvičení

učebnice, Bakaláři

N

Zt

L30 opakování slovní zásoby v PS, Jobs,
Praktikum;PS str.22+23

Bakaláři, Web školy

vytvoření testu
vyplněná cvičení

Pracovní sešit vyplnit gramatická
cvičení

poznámka

test o ČR je
podkladem pro
klasifikaci

Učitel bude
evidovat a
hodnotit
odevzdanou práci.

Zsv

Hr

Sociální interakce a instituce

Bakaláři

výpisky u internetu

mail

D

St

Řím republikánský do punských válek

Z

An

Bakaláři, Web školy

práce s atlasem,

zápisky do sešitu,

M

Mch

Kvadratické rovnice, soustavy rovnic i
kvadratických

Bakaláři DÚ

Vypracované úlohy
naskenovat nebo
ofotit a zaslat mailem

F

Ld

Kinetická energie tuhého tělesa
Skládání a rozkládání sil

Bakaláři

řešení otázky a úkoly
str. 187

písemné
vypracování
zasílají na můj
školní e - mail
popř. odevzdat v
sešitu po návratu
do školy

Ch

Sp

soli, hybridizace, tvary molekul

bakálařidokumenty,Dú

pracovní listy

vypracovat,
písemně ověřím

Bi

Ci

Opakování učiva vzdušnicovci, příprava
na poznávačku

Bakaláři DÚ +
dokumenty

VT

Hb

VT

Kd

Rastry, opakování

Vv

Lg

Seminární práce, individuální projekty
popř. Krajina- libovolná technika

Region Jižní Asie

zadání Komens

poznávačka na
kahoot.it

třída 1.A, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět
Č

vyučující
Ba

zadaná práce
Dokončit husitskou lit. dle učebnice, v

prostředí

výstupy

bakaláři DU

vypracované úkoly v
pracovním sešitě

Bakaláři DÚ

vyplněný a odeslaný
google dotazník

hodnocený google
dotazník
Učitel bude
klasifikovat
slohovou
práci.Dále bude
evidovat
vypracované úkoly
ve šk. sešitě

mluvnici dostudovat téma Zvuková
stránka jazyka na str.28, pokračovat v
četbě vybrané knihy, dočíst do konce
příštího týdne.
A

Hi

File 3A Workbook - Vocabulary
Student´s Book - pp 24-25 Reading and
Listening

A

Kl

Slohová práce-email.
File 3: SB-Transport-sl.zásoba,Cars and
driving-četba textu s porozuměním(Top
Gear),Pronunciation
practice,grammar-Comparatives,
superlatives(gr.Bank-cvičení písemně)

Bakaláři

slohová práce do
prac.mailu,vypracova
né úkoly ke cvičením
do šk. sešitu

N

Jn

L6: Der Käsemann, Wetter (KB S. 70 - 72)

Bakaláři

popis obrázků zaslat,
zápis do sešitu

N

Tu

L8: Berufe, Ausbildung (KB S. 97-101)

Bakaláři

poslat povolání ve
vlastní rodině

Zsv

St

Bakaláři

samostudium

D

Er

moodle

vypracovaný pracovní
list

Psychické procesy (paměť, pozornost)
vytvoření účtu na moodlu, téma Raný
středověk dle zadání v moodlu

poznámka

Z

Sg

M

Wb

Mnohočleny
Lomené výrazy

Bakaláři
Moodle Gymkvary

řešení příkladů v
pracovním sešitě

F

Ld

Kinetická energie tuhého tělesa
Skládání a rozkládání sil

Bakaláři

řešení úlohy str. 187

Ch

Šv

vyřešit 10 příkladů ze cvičení

webová aplikace
bakalářů

Bi

Šv

prezentace1.A1

webová aplikace
bakalářů

vypracovat do sešitu

VT

Hb

excel

Bakaláři (Dú)

příklady

Vv

Jř

Krajina, libovolná technika, formát A3,A4

vyřešené příklady

písemné
vypracování
zasílají na můj
školní e - mail
popř. odevzdat v
sešitu po návratu
do školy

třída V6.A, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

Uh

Světový romantismus Francie, Anglie

Bakaláři

Vypracovat v
pracovním sešitě

A

Hš

Opakování učiva - File 10. Soubory ke
čtení a k poslechu na Moodle. Pokyny
tamtéž.

Moodle

Napsat článek zadání - Moodle Topic 28, odeslat
tamtéž.

Hodnocení Moodle.

A

Šta

str.120 - A covering letter, přečíst a vybrat
správné odpovědi. Napsat vlastní dopis
Dokument a odkaz na Bakalářích

Bakaláři

napsat dopis dle
zadání

zaslat na školní
mail

Fr

Mš

Vyjádření příčiny - uč. 79/6,7a, 8
Zdravotní systém ve Francii - uč. str. 81 přečíst a přeložit text La sécurité sociale,
prac. sešit. 62/1, 2, 3

Bakaláři

vypracovat v učebnici
a pracovním sešitě

N

Ho

Lekce 38, esej na téma Kauf-Nichts-Tag

Bakaláři, web školy

Text na mail učitele,
termín 19.03. 2020

Učitel bude
evidovat a
hodnotit
odevzdanou práci.

N

Zt

Lekce 37 dokončení cvičení v PS procvičování gramatiky

Bakaláři, web školy

Pracovní sešit dokončení
gramatických cvičení;
domácí sešit

Učitel bude
evidovat a
hodnotit
odevzdanou práci.

Zsv

Hr

Právo a spravedlnost

Bakaláři

výpisky z internetu

D

Er

vytvoření účtu na moodlu + téma

moodle

vypracovaný pracovní

mail

Osvícenský absolutismus dle zadání v
moodlu
Z

Pu

M

Pc

F

Ld

Ch

Ne

Bi

Šv

Vv

Uh

ČR - geomorfologické členění - 3. část.

list
Učebnice, atlas ČR.

Pracovní list.

opakování goniometrie

Bakaláři, inter.
stránky školy

poznámky s řešením
úloh

Vypařování a kapalnění
Fázový diagram

Bakaláři

řešení úlohy str. 184

vypracování prezentace V6A1

webová aplikace
bakalář

vypracování
poznámek

Bakaláři.

písemné
vypracování
zasílají na můj
školní e - mail
popř. odevzdat v
sešitu po návratu
do školy

třída V6.B, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

Kv

Samostudium světový a český realismus,
soubor přiložen na Bakalářích, ze
světového realismu
četba

Bakaláři, Internet

zadán k vypracování
test ze světového
realismu

kontakt: mail,
messenger,
Komens

A

Hz

File 9A: Lucky encounters, 3rd Conditional

Webové stránky
(Bakaláři, pracovní
email)

Zápisky, vyplněná
cvičení v učebnici

Kontrola testem
po nástupu do
školy, případně
zaslaným
cvičením

A

Kl

Writing-dle zadání ve škole,opakování
lekce 7 z WB,Lekce 8-shopping
online,reported speech, a letter of
complaint včetně úkolů ve SB

Bakalář(DU),FB
skupina

slohová práce
zaslaná na prac.
mail,vyplněný
WB-foto, sken,zápisky
do sešitu ze SB

klasifikovaná
práce a evidence
práce u učitele

Fr

Mš

Vyjádření příčiny - uč. 79/6,7a, 8
Zdravotní systém ve Francii - uč. str. 81 přečíst a přeložit text La sécurité sociale,
prac. sešit. 62/1, 2, 3

Bakaláři

vypracovat v učebnici
a pracovním sešitě

N

Ho

Lekce 38, esej na téma Kauf nichts Tag

Bakaláři, web školy

Text na mail učitele,
termín 19.03. 2020

Učitel bude
evidovat a
hodnotit
odevzdanou práci.

N

Sn

Reálie Německo

Bakaláři DÚ

zpracování maturitní
otázky, zaslání na

hodnocení
odevzdané práce

e-mail
Zsv

Ja

soukromé právo

email

výpisky

D

St

Evropská společnost po 30. leté válce
(politické systémy, zemědělství, průmysl,
kultura)

Bakaláři

samostudium

Z

An

Sibiř, Dálný východ

Bakaláři, Web školy

práce s atlasem

M

Ms

Mocniny s racionálním exponentem

Bakaláři DÚ

Teorii zapisovat do
sešitu.Příklady na
volné listy,skenovat
nebo fotit a odeslat na
e-mail

F

Stu

Kmitavý pohyb, Kinematika kmitavého
pohybu

Bakaláři, webové
stránky školy

Výpisky a řešení úloh
do sešitu

Ch

Ne

Bi

Štg

Stavba a onemocnění
kůže.Termoregulace

Bakaláři

zápis do sešitu

Vv

Jř

Krajina, libovolná technika, formát A3,A4,
nebo seminární práce

vyplněné pracovní
listy zaslat
emailem

zápisky do sešitu,
zajímavosti
internet

Vypracované
příklady zaslat na
e-mail

třída 2.A, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Ba

Dočtěte do 20.3. knihu Cesta.
Prostudujte z učebnice francouzský a
ruský realismus str.73 až 85. Z
mluvnice dokončete slovesa , str.
86,87 a následně prostudujte
neohebné druhy slov , str. 8894Poznámka:

Bakaláři

úkoly v Pracovním
sešitě str. 70 až 81,
povinně si přečíst
povídku Kulička (
Maupassant)

A

Kl

Home for rent,Lekce 8:Shopping
online-četba,gram:reported speech,a letter
of complaint (model. text)

Bakaláři

esej,vypracované
úkoly k četbě a
gramatice

klasifikovaná
práce-sloh
a evidence
poznámek a úkolů

A

Lg

My ideal home

Bakaláři

esej/projekt

klasifikovaná
práce

N

Tu

L8 -slovní zásoba- Berufe, S. 97- B3, S.
98 - B5

Bakaláři

životopis - samostatně

hodnocená práce

N

Zt

Lekce 9 - dokončení slovní zásoby LWS
S.31-37 - naučit;

Bakaláři, Web školy

10 vět do domácího
sešitu - vytvořit
rozkazovací způsob
(jakákoliv osoba)

Učitel bude
evidovat a
hodnotit
odevzdanou práci.

Zsv

Ja

soukromé právo

email

výpisky

poznámka

vyplněné pracovní
listy zaslat
emailem

D

St

Evropská společnost po 30. leté válce
(politické systémy, zemědělství, průmysl,
kultura)

Bakaláři

samostudium

Z

Sg

M

Čm

Kvadratická funkce
(graf, hledání vrcholu paraboly),
kvadr. fce. s abs. hodnotou

Bakaláři

vypracování PL,
DÚ

F

Wt

Moodle new - přihlásit se do
odpovídajícího kurzu (kód viz Bakaláři),
zvládnout zadané úkoly

Moodle new

odevzdané úkoly

Ch

Sp

halogeny -teorie, halogeny - procvičování

bakaláři dokumenty,Dú

pracovní listy

Bi

Štg

Kůže.Termoregulace

Bakaláři

zápis do sešitu

Vv

Lg

Seminární práce-individuální výtvarné
projekty

Komens

bodové hodnocení
v Moodle, na
konci kurzu
výsledná známka
vypracovat,
písemně ověřím

třída V7.A, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět
Č

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Ba

Napište na blog: mysevzen
cestopisnou reportáž do 20.3.2020 (
heslo: ilona). Prostudujte další autory:
Bass, Olbracht, Vančura. Podrobně se
soustřeďte na díla v Čítance..

Bakaláři DÚ

reportáže odevzdané
na blogu

kontrola na mém
blogu

Bakaláři DÚ

email učiteli, vyplněný
a odeslaný google
dotazník

hodnocený google
dotazník
Psaní (Writing) je
na známku.

Pokračujte v četbě zvolené knihy.
Poznámka:

A

Hi

File 4A - SB - Grammar Bank p 138
SB p 35 Grammar ex. e;
zopakuj si all Future forms

A

Pr

1) Učebnice str. 115 - Přečíst, vyplnit,
napsat Writing (limit 160 - 250 slov)
2) DVD-Rom k učebnici: iChecker File 4:
Test

Webové stránky
školy, Bakaláři

Vyplněné stránky v
učebnici. Writing
zaslat na email.

Fr

Mš

Iniciace k literární tvorbě, souslednost
časů - uč. str. 15/9, str. 16 - přečíst a
přeložit lit. ukázku, uč. 18/1
postavení adverbií
https://i.pinimg.com/originals/e0/ee/df/e0e
edf12396f4596daa69a1cd3081c97.jpg
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/l
es-adverbes/la-place-des-adverbes
přečíst, zapsat do sešitu, udělat cvičení

Bakaláři

zaslat překlad textu
str. 16

N

Ho

Učebnice str. 50/7-8 čtení s porozuměním,
pracovní sešit str.75-79/1-16, písemně 10
vět 79/17 (rozsah 8-10 vět)

Bakaláři, web školy

Vyplněný pracovní
sešit, text AB 79/17
na mail učitele

N

Sn

opakování préterita - viz tabulka
nepravidelných sloves a texty v PS na 43 L.
Nové téma text 44 lekce str 48/2a písemně překlad do sešitu+cvičení na str
48+49

Bakaláři DÚ

školní sešit překlad

Zsv

St

Nezaměstnanost, inflace

D

Er

vytvoření účtu na moodlu + téma 30. léta v
ČSR a Evropě dle zadání v moodlu

moodle

vypracovaný PL

Z

An

Atmosféra - všeobecná cirkulace vzduchu,
opakování

Bakaláři, Web školy

prezentace

M

Pc

úlohy na vzdálenosti v analyt. geometrii

Bakaláři, internet.
stránky školy

poznámky s řešením
úloh

F

Stu

Usměrňovač s polovodičovou diodou,
elektromagnetický oscilátor, perioda
kmitání elektromagnetického oscilátoru

Bakaláři, Web školy

Výpisky a řešení úloh
do sešitu

Ch

Ne

Bi

Ci

Mechorosty, kapraďorosty

Bakaláři DÚ+
dokument

zpracování
pracovních listů

KA

Kl

Bakalář

vytvořený prac.
list(podrobné
poznámky) a příprava

písemné zpracování mat.temat:
W.Shakespeare,British personalities and
VIPs, Britain-geography, economy

Učitel bude
evidovat a
hodnotit
odevzdanou práci.

zápis do sešitu

Vypracované
příklady zaslat na
e-mail

Evidence práce a
klasifikace
poznámek

k mluvení
SBi

Pa

1/opakování nervové soustavy- CNS,
fyziologie nervového přenosu: středeční
skupina
2/PNS, nervové choroby: čtvrteční skupina

bakalář/ dokumenty/
dle aktuální situace
navrhuji setkání

testové otázky

SCh

Čv

Hybridizace, tvary molekul

Bakaláři/Dokumenty

Testové otázky

SM

Kb

Opak. aplikací derivací

Bakaláři (dú)

řešení úloh

SM

Pc

opakování aplikace derivací

SvS

Ja

hinduismus, buddhismus, konfucianismus

SvS

St

Medailonek zadaného filosofa

SZ

Sg

Pg

Pc

TV

Dx

Bakaláři

vyplněné textové
otázky zaslané na
mail do 23.3.

poznámky s řešením
úloh

bakaláři, email

referát

ladění programů s polem

Lazarus, seznam
úloh z předch. hodin

odladěné programy

Cvičení s výsadkáři

Bakaláři

email

Cvičení dle videa
na YouTube

třída V7.B, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

Kv

Česká meziválečná psychologická próza,
viz přiložený soubor na Bakalářích, četba
povinné literatury z meziválečné české
literatury
Testy Pravopisně.cz, Scio.cz

Bakaláři, Internet

zpracování literárního
díla

komunikace
prostřednictvím
mailu,
messengeru

A

Hš

British literature and project Shakespeare
- pokračovat. Pokyny - Moodle.

Moodle.

A

Šta

SB str. 139, SB str.41/6 expressions with
take

Fr

Mš

Iniciace k literární tvorbě, souslednost
časů - uč. str. 15/9, str. 16 - přečíst a
přeložit lit. ukázku, uč. 18/1
samostudium
https://i.pinimg.com/originals/e0/ee/df/e0e
edf12396f4596daa69a1cd3081c97.jpg
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/l
es-adverbes/la-place-des-adverbes
přečíst, zapsat do sešitu, udělat cvičení

Bakaláři

poslat překlad textu
str. 16

N

Jn

L46: Laura, Daniel (KB S.7,8)

Bakaláři

Aufgabe 2a,b,c,d/ S. 8
schriftlich beantworten
und versenden

N

Sn

opakování préterita - viz tabulka
nepravidelných sloves a texty v PS na 43 L.
Nové téma text 44 lekce str 48/2a -

Bakaláři DÚ

školní sešit - překlad

Esej - zadání na
Moodle.
vypracovaná cvičení v
SB

Hodnocení na
Moodle.

písemně překlad do sešitu+cvičení na str
48+49

Zsv

Hr

Profesní volby

Bakaláři

Výpisky z internetu

D

Er

vytvoření účtu na moodlu + téma 30. léta v
ČSR a Evropě dle zadání v moodlu

moodle

vypracovaný PL

Z

Sg

M

Čm

Vzdálenost bodu od přímky v rovině,
úlohy na vzdálenosti,
zobrazení v analyt. geometrii

Bakaláři

zápis do sešitu,
vypracování PL,
DÚ

F

Wt

Moodle new - přihlásit se do
odpovídajícího kurzu (kód viz Bakaláři),
zvládnout zadané úkoly

Moodle new

odevzdané úkoly

Ch

Ne

Bi

Pa

rhyniophyta, bryophyta(mechorosty)

Bakaláři/dokumenty

vypracování
pracovních listů

KA

Kl

Mat. temata:
W.Shakespeare-life, books, the Globe
Theatre,British personalities and VIPs,
Britain-geography,economy

Bakaláři

Detailní písemné
poznámky ke
každému tematu

SBi

Pa

1/fyziologie nervového přenosu
Opakování CNS: středeční skupina
2/PNS, nervové choroby: čtvrteční skupina

Bakaláři/ dokumenty

vypracování
pracovních listu

SCh

Čv

Hybridizace a tvary molekul

Bakaláři/Dokumenty

Vypracovaný test

SM

Kb

opak. aplikace derivací

Bakaláři

řešení příkladů

mail

bodové hodnocení
v Moodle, na
konci kurzu
výsledná známka

testové otazky
Evidence a
klasifikace
písemného
zpracování temat.
testove otázky

SM

Pc

opakování aplikace derivací

Bakaláři

poznámky s řešením
úloh

SvS

Ja

hinduismus, buddhismus, konfucianismus

bakaláři,email

referát

SvS

St

SZ

Sg

Pg

Pc

ladění programů s polem

Lazarus, seznam
úloh z předch. hodin

odladěné programy

email

třída 3.A, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Jř

1)J. Hašek, Osudy dobrého vojáka Švejka
Vyplnit prac. list a str.87,88 v Prac. sešitě
2)Imaginativní tvorba, Vl. Vančura, vypsat
do sešitu, přečíst ukázku a vypracovat
úkoly k textu
3) čteme Válku s Mloky

Bakaláři,
zadání v systému
Komens

vyfotit a poslat na
e-mail

A

Hz

Str.25/3a,b, 26/5a,b,c+studentský DVD
ROM (je součástí učebnice)

Webové školní
stránky (Bakaláři,
pracovní email)

Napsat 15 vět
obsahujících so/such,
26/5c odpovědět
písemně,vyfotit poslat
na email vyučující

Učitel eviduje
případně hodnotí
odevzdanou práci

A

Pr

Učebnice + DVD-ROM k učebnici (iTutor)
1) str.16-17 čtení a poslech (poslech na
iTutor File 2A)
2) Učeb. str. 113 - přečíst, vypracovat
cvičení, napsat Writing (limit 150 - 250
slov)

Webové stránky
školy, Bakaláři

Vyplněné stránky
Psaní (Writing) poslat
na email učitele

Učitel eviduje a
hodnotí
odevzdanou práci.
Writing se bude
známkovat.

N

Jn

Gefährlich süß (Zwischenspiel zu L3)

Bakalari

vyplněný PL, test L3
im Kahoot

N

Sn

Opakování - maturitní okruhy - otázka č. 1

Bakaláři DÚ

zpracovaná otáka na
e-mail

Einkaufen, Geschäfte, Geld

poznámka

Zsv

Ja

managmant, marketing

bakaláři

prostudovat

D

St

Mezinárodní vztahy mezi světovými
válkymi

Bakaláři

samostudium

Z

Sg

M

Kb

Metrické úlohy v rovině

Bakaláři (dú)

nastudovat a vyřešit
příklady

F

Stu

Transformátor, usměrňovač s
polovodičovou diodou, elektromagnetický
oscilátor

Bakaláři, webové
stránky školy

Výpisky a řešení úloh
do sešitu

Vypracované
příklady zaslat na
e-mail

Ch

Sp

aromatické sloučeniny - teorie,
procvičování

bakalářídokumenty,stránky
školy

pracovní listy

vypracovat,písem
ně prověřím

Bi

Šv

ryniofyty

zadané materiály

KA

Kl

Mat. temata:
W.Shakespeare-life, books, the Globe
Theatre,British personalities and VIPs,
Britain-geography, economy

Bakaláři

Detailně vypracované
poznamky-písemně

Klasifikace
písemných
poznámek,eviden
ce práce průběžně

SBi

Pa

1/fyziologie nervového přenosu
Opakování CNS: středeční skupina
2/PNS, nervové choroby: čtvrteční skupina

Bakaláři/dokumenty

pracovní lidty

SCh

Čv

Hybridizace a tvary molekul

Bakaláři/Dokumenty

Vypracovaný test

SM

Kb

Opak. aplikací derivací

Bakaláři

řešení úloh

SM

Pc

opakování aplikací derivací

Bakaláři (dú)

poznámky s řešením
úloh

testové otázky

SvS

Ja

SvS

St

SZ

Sg

Pg

Pc

TV

Dx

hinduismus, buddhismus, konfucianismus

bakaláři, email

referát

ladění programů s polem

Lazarus, seznam
úloh z předch. hodin

odladěné programy

Cvičení s výsadkáři

Bakaláři

email

Cvičení dle videa
na YouTube

třída V8.A, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

Uh

České divadlo, matur. četba

Bakaláři

A

Hi

File 8B - SB - The media
Reading and vocabulary (p 80, 161)
Grammar Reporting verbs - Grammar
Bank p. 147

Bakaláři DÚ

vyplněný a odeslaný
google dotazník

hodnocený google
dotazník

A

Hz

British, American and Czech holidays

Školní webové
stránky (Bakaláři)

Písemně vypracovaná
témata

Ústní či písemné
zkoušení podle
okolností

Fr

Mš

Ukázky z lit. děl - zhlédnout
https://www.youtube.com/watch?v=MalRe4IgAs
https://www.youtube.com/watch?v=kmGF
kQ49brU
Škola, organizace studia v EU https://www.touteleurope.eu/actualite/l-ed
ucation-et-la-formation-dans-l-union-europ
eenne.html
přečíst, vypsat klíčové informace
Vyjádření účelu, cíle a příčiny https://www.francaisfacile.com/exercices/e
xercice-francais-2/exercice-francais-84696
.php
zopakujte si teorii a udělejte cvičení

Bakaláři

výpisky, e-cvičení

N

Tu

Práce s filmem a historií - zhlédnout film
Good buy, Lenin

Bakaláři

Vypracovat dopis 1
hlavní postavě

Učitel bude
evidovat a
hodnotit
odevzdanou práci.

Zsv

Hr

Etika

Bakaláři

prezentace

mail

D

Er

1989 a pád železné opony v karikaturách

internetové stránky
školy

vypracovaný PL

odevzdání PL na
můj služební email

M

Pc

úlohy státních maturit z předchozích let

Moodle

poznámky s řešením
úloh

F

Ld

Vlastnosti atomových jader

Bakaláři

řešení otázky a úkoly
str. 98

Ch

Sp

opakování lipidy,sacharidy

bakaláři dokumenty,Dú

pracovní listy

vypracovat

Bi

Pa

ekologie, etologie

bakalari

pracovní listy

testove otázky

KA

Hš

New Zealand - dokončení tématu. British
and American English - main differences.

Moodle

Videa, cvičení a další
studijní materiály;
zadání - Moodle

KA

Lg

European Union, American and British
English

Bakaláři

pracovní list, video

KN

Tu

---

---

---

SBi

Štg

Vznik a vývoj
života,antropogeneze,ontogeneze člověka

Bakaláři

vypracovaná
mat.otázka

SBi

Šv

opakování genetiky

testy

písemné
vypracování
zasílají na můj
školní e - mail

---

SCh

Sp

SM

Čm

Analytická geometrie v rovině i prostoru
(prac. listy č. 16, 17)

Bakaláři

vypracování prac. listů

SM

Pp

Důkazy matematických vět

Bakaláři (DÚ)

zaslání vyřešených
úloh

SvS

Ja

SvS

St

SZ

Sg

Dg

Pc

zobrazení jehlanů v Mongeově promítání

Moodle

poznámky s řešením
úloh

SF

Th

prostudování a procvičení témat Optika a
optické zobrazování a Základní poznatky
kvantové fyziky

Bakaláři

vyřešení vybraných
úloh

SMF

Sk

SČL

Ba

Dobrovolná slohová práce - vyberte si
útvar publicistického stylu (
komentovaný článek, zprávu, reportáž,
fejeton...). Dále procvičujte didaktické
testy a připravujte četbu dle osnovy.
(do 22.3.) Informace v Katalogu
požadavků na stránkách Cermatu
-nová maturita.

školní mail

Žáci již obdrželi
sylabus s úlohami

(

SD

Er

MT20b + MT21b

moodle L 20,21

vypracovaný PL po

odevzdání v

prostudování

moodlu

třída V8.B, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

Kv

Zadání slohové práce, odevzdání přes
mail, příprava seznamu povinné četby k
maturitě, samostudium vývoj českého i
světového dramatu, testy Cermatu

Internet, soubory v
Bakaláři

kontrola slohové
práce prostřednictvím
mailu

komunikace mail,
messenger,
whatsapp

A

Pr

webová stránka
statnimaturita-anglictina.cz - písemná
práce Aj 2019: pročíst materiály + napsat
texty na zadání 2019 jaro v příslušném
rozsahu. Stopnout si časový limit 60
minut! (Slovník lze použít jen jednoduchý
překladový bez příloh.)

Webové stránky
školy

Texty ve formátu
Word zašlete na email
učitele.

Texty budou
hodnoceny
známkou.

A

Šta

Evropská Unie

bakaláři

Fr

Mš

Ukázky z lit. děl - zhlédnout
https://www.youtube.com/watch?v=MalRe4IgAs
https://www.youtube.com/watch?v=kmGF
kQ49brU
Škola, organizace studia v EU https://www.touteleurope.eu/actualite/l-ed
ucation-et-la-formation-dans-l-union-europ
eenne.html
přečíst, vypsat klíčové informace
Vyjádření účelu, cíle a příčiny https://www.francaisfacile.com/exercices/e
xercice-francais-2/exercice-francais-84696
.php

Bakaláři

pracovní list
výpisky, e-cvičení

zopakujte si teorii a udělejte cvičení
N

Ho

Strukturovaný životopis

Bakaláři, web školy

Životopis na mail
učitele do 20.03.2020

Učitel bude
evidovat a
hodnotit
odevzdanou práci.

Zsv

Hr

Etika

Bakaláři

prezentace

mail

D

Er

1989 a pád železné opony v karikaturách

internetové stránky
školy

vypracovaný PL

odevzdání PL na
můj služební email

M

Wb

Komplexní čísla-procvičování
Opakování učiva nižších ročníků
(číselné obory, algebraické výrazy)

Bakaláři
Moodle Gymkvary

zápis do školního
sešitu nebo
pracovního sešitu

F

Wt

Moodle new - přihlásit se do
odpovídajícího kurzu (kód viz Bakaláři),
zvládnout zadané úkoly

Moodle new

odevzdané úkoly

Ch

Sp

opakování lipidy,sacharidy

bakaláři dokumenty,Dú

pracovní list

Bi

Ci

Příprava zadaných maturitních témat

Bakaláři

zaslání na email

KA

Hš

New Zealand - dokončení tématu. British
and American English - main differences.

Moodle

Videa, cvičení a další
studijní materiály;
zadání - Moodle

KA

Lg

European Union, American and British
English

Bakaláři

pracovní list, video

KN

Tu

Maturitní okruhy 1-10

Bakaláři

písemné vypracování

bodové hodnocení
v Moodle, na
konci kurzu
výsledná známka
vypracovat

odevzdat
e-mailem
(podklad pro

klasifikaci)
SD

Er

MT20b + 21b

moodle L 20,21

vypracovaný PL po
prostudování

SF

Th

prostudování a procvičení témat Optika a
optické zobrazování a Základní poznatky
kvantové fyziky

Bakaláři

vyřešení vybraných
úloh

SBi

Šv

opakování genetiky

testy

SCh

Sp

SM

Čm

Analytická geometrie v rovině i prostoru
(prac. listy č. 16, 17)

Bakaláři

vypracování prac. listů

SM

Pp

Důkazy matematických vět

Bakaláři (DÚ)

zaslání vyřešených
úloh

BCh

Šv

opakování kinetiky, rovnováhy

SvS

Ja

iracionální filozofie, světová
ekonomika,trestní právo

zadáno emailem

SvS

St

SZ

Sg

Dg

Pc

zobrazení jehlanů v Mongeově promítání

Moodle

SMF

Sk

SČL

Ba

Dobrovolná slohová práce - vyberte si
útvar publicistického stylu (
komentovaný článek, zprávu, reportáž,

školní mail

odevzdání v
moodlu

Žáci již obdrželi
sylabus s úlohami

odevzdat emailem

poznámky s řešením
úloh

fejeton...). Dále procvičujte didaktické
testy a připravujte četbu dle osnovy.
(do 22.3.) Informace v Katalogu
požadavků na stránkách Cermatu
-nová maturita.

DU

Uh

třída 4.A, termín: 16. - 20. 3. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

Ba

Procvičovat didaktické testy, jsou na
stránkách Cermatu. Napsat úvahový
text (cca 250 slov) na téma" Ztotožňuji
se s hrdinou díla?"

Bakaláři, fcb třídní
skupina

práce odevzdávat na
můj mail

A

Rá

Opakování Filů 6-10,příprava k maturitě
na Státní maturita z AJ a časopisu Bridge
online

Bakaláři

zadané práce
-pracovní listy

A

Šta

Evropská Unie

Bakaláři

pracovní list

N

Hk

maturitní téma Karlovarský kraj: s pomocí
internetových zdrojů zpracovat pro
cestovní kancelář propagační leták
atraktivit kraje
Maturanti navíc téma Meine Lektüre

zadáno v Bakalářích

propagační leták

odevzdat
e-mailem
(podklad pro
klasifikaci)

N

Tu

Maturitní okruhy 1-10

bakaláři

klíčová slova

email

Zsv

Ja

maturitní témata 5 - 10

bakaláři

vypracované
materiály

odevzdat emailem

D

Er

1989 a pád železné opony v karikaturách

internetové stránky
školy

vypracovaný PL

odevzdání PL na
můj služební email

M

Kb

didaktické testy z předchozích let
(novamaturita.cz)

Bakaláři (dú)

vypracovat testy

F

Wt

Moodle new - přihlásit se do

Moodle new

odevzdané úkoly

bodové hodnocení

odpovídajícího kurzu (kód viz Bakaláři),
zvládnout zadané úkoly

v Moodle, na
konci kurzu
výsledná známka

Ch

Šv

maturitní otázky1-4

sešit- probrané téma
z obecné chemie
webová aplikace
bakalářů- č.5.,6.- k
vvypracování

vypracované
materiály

Bi

Štg

Genetika - opakování

Bakaláři

vypracované
mat.okruhy

KA

Hš

New Zealand - dokončení tématu. British
and American English - main differences.

Moodle

Videa, cvičení a další
studijní materiály;
zadání - Moodle

KA

Lg

European Union, American and British
English

Komens

Pracovní list, video

KN

Tu

Maturitní okruhy 1-10

Bakaláři

písemné vypracování

SBi

Štg

Vznik a vývoj
života,antropogeneze,ontogeneze

Bakaláři

vypracovaná
mat.otázka

SBi

Šv

SCh

Sp

SM

Čm

Analytická geometrie v rovině i prostoru
(prac. listy č. 16, 17)

Bakaláři

vypracování prac. listů

SM

Pp

Důkazy matematických vět

Bakaláři (DÚ)

zaslání vyřešených

odevzdat
e-mailem
(podklad pro
klasifikaci)

Žáci již obdrželi

úloh
SvS

Ja

iracionální filozofie, trestní právo, světová
ekonomika

zadáno emailem

SvS

St

SZ

Sg

Dg

Pc

zobrazení jehlanů v Mongeově promítání

Moodle

poznámky s řešením
úloh

SF

Th

prostudování a procvičení témat Optika a
optické zobrazování a Základní poznatky
kvantové fyziky

Bakaláři

vyřešení vybraných
úloh

SMF

Sk

SČL

Ba

Dobrovolná slohová práce - vyberte si
útvar publicistického stylu (
komentovaný článek, zprávu, reportáž,
fejeton...). Dále procvičujte didaktické
testy a připravujte četbu dle osnovy.
(do 22.3.) Informace v Katalogu
požadavků na stránkách Cermatu
-nová maturita.

školní mail

DU

Uh

SD

Er

MT20a + MT21a

moodle L 20,21

sylabus s úlohami
odevzdání na
email

vypracovaný PL po
prostudování

odevzdání v
moodlu
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