:

třída V1.A, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

No

Grafické znázornění probraných větných
členů (Po, Př, Pks, Pkn, Pt)
Předmět holý, rozvitý, několikanásobný
Čtenářský deník
Vypravování (děj, osnova, jaz. prostředky)

Bakaláři, WhatsApp,
Zoom.us

Graf VJ přes Zoom.us/
komentované grafy k
dispozici v Dokumentech
Samostudium - učebnice s.
74/3, 5 (kontrola s řešením
v Dokumentech)
Individuální práce na
čtenářském deníku
Slohový útvar
“vypravování” - výpisky z
oranžových tabulek na s.
130, 133, 136

Tento týden nic
neposíláte

A

Hi

U3 Talking about likes and dislikes (SB p
40, WB p 36
U3 revision - SB p 43, WB p 39
Friday - Google Forms revision

Google classroom

cvičení ze Student´s
Book podle zadání v
GC vypracovat do
Schoolwork, WB
doplnit podle zadání

nic neposílte, řešení
dodám já vám;
na konci týdne
opakování formou
Google forms - bude
hodnocené

A

Šta

Interview with a celebrity, SB38+cvičení

Google classroom

udělat rozhovor

samost

Ov

Hr

Učebnice str.62-3 - vypiš do sešitu:
co je jazyk
jakými jazyky hovoří příslušníci
národnostních menšin žijících v ČR
jaká jsou nářečí v ČR
vyber si jedno nářečí a vytvoř slovníček 10
slov a vysvětli, co znamenají

Bakaláři

D

St

Starověký Řím

Bakaláři

zápisky

Z

Dx

Dobrovolný domácí úkol,

Materiály na

Dobrovolný DÚ, práce

Výpisky do sešitu,
poslat mailem

Samostudium

http://gymkvary.cz/no

:

M

Mch

Pátek, 24.4., Atmosféra - úvod

gymkvary.cz

s materiály na téma
atmosféra

Úkol č. 6

Bakaláři DÚ

Úkol č.6 naskenuj
nebo ofoť a pošli na
můj mail do

24. 4.

Nová látka: Dělení zlomků
Podívejte se na video:

de/1731

https://www.youtube.com/watch?v=TLlQY
g4oAS8
a na video, kde můžete přeskočit
násobení a dívat se až na dělení od šesté
minuty:
https://www.youtube.com/watch?v=TJ-Pq
0Dqnvo&t=46s
Do sešitu si opiš pravidlo pro dělení
zlomků z učebnice str. 86 nahoře i s
obrázkem.
Vypočti, označ jako úkol č. 6 a pošli:
str.86/cv.7; str.87/cv.8

F

Ld

Opakování - samostudium - hustota ,
hmotnost , objem - učebnice str. 90 až 95

Bakaláři

Úkol - sbírka úloh příklady 118 , 119 ,
120 , 122 , 126 , 130 ,
131 , 133 a 135
Poslat na školní e mail

Ch

Gr

Kovy - Hliník, železo (video na youtube,

Google Classroom

Výpisky do sešitu

NEZASÍLAT

:
učebnice
Bi

Pa

VT

Hb

VT

Měkkýši- plži

učebnice str. 58-59
zaměřit se na stavbu
těla

poznámky do sešitu
zástupci vodní i
suchozemské

samostudium

Úkoly budou průběžně uvedeny v
Bakalářích - třídní kniha nebo v úkolech

Moodlegymkvary.info/m

poznámky sešit

Kd

Poslat e-maiI, příp. založit e-mailovou
schránku

Bakaláři - zadaný
domácí úkol

zaslaný e-mail

Vv

Lg

Ilustrace pohádky - libovolná technika/
vlastní téma

dobrovolná práce

Vv

Uh

Ilustrace pohádky - libovolná technika

dobrovolná práce

Tv

Pu

Sportovní aktivity v přírodě.

Cyklostezky, les.

Hv

Zt

Hudební hádanka - Hudba a tanec

Google Classroom,
bakaláři

odevzdat do 1. týdne
od zadání

dobrovolný úkol
přes Google
Classroom nebo
emailem

dobrovolný úkol

:

třída V1.B, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Li

Souvětí str. 84
Sloh - vypravování str. 130 poučka
LV - H. Potter a ohnivý pohár - Přepadení
str. 134

Bakaláři

Výpisky z poučky na
str. 84 a 130 neposílat
PS str. 38 Souvětí cv.
1, 2 a 3 poslat
ofocené do 24. 4.

A

Hš

Podrobné pokyny - Moodle Topic 41. Unit
4 - classroom objects, school subjects.
Čtení, poslech, slovní zásoba (SB p. 45,
46; WB p. 42, 43).

Moodle
http://gymkvary.eu/m
oodle/course/view.ph
p?id=17

Dobrovolný úkol poslech. cv. - do 24/4.

Správná řešení
koncem týdne Moodle 41.

A

Kl

Unit 4-Slovní zásoba:School,classroom
objects-projít
cvičení1,2,3,4/s.46,WB-písemný úkol:
str.42-43
Termín: do 24.4.

samostudium
SB
WB
GC

WB str. 42-43,cvičení
1-9

bodové hodnocení
v GC

Ov

Hr

1.DÚ - učebnice str.62-3 - vypiš do sešitu:
co je jazyk
jakými jazyky hovoří příslušníci
národnostních menšin žijících v ČR
jaká jsou nářečí v ČR
vyber si jedno nářečí a vytvoř slovníček 10
slov a vysvětli, co znamenají
2.DÚ - učebnice str.64-6 - vypiš do sešitu
státní symboly ČR a u každého uveď, kde
se s ním setkáváme

Výpisky do sešitu
1.a 2.DÚ poslat
mailem do 28.4.

Samostudium

Bakaláři

poznámka

:
D

Li

Krize republiky, pokusy o řešení,
Spartakovo povstání str. 110 -112
https://epochalnisvet.cz/spartakovo-povsta
ni-tela-vzbourencu-visela-na-krizi-nekolik-l
et/ - dobrovolné pro zájemce
Seznámit se se slovníčkem a výslovností
str. 116

Bakaláři

Výpisky do sešitu
zapsat a vysvětlit
termíny : diktátor,
proskripce, konfiskace
nic neposílat

Z

Dx

Dobrovolný domácí úkol,
Atmosféra - páteční hodina zeměpisu

Materiály na
gymkvary.cz

Dobrovolný DÚ, práce
s materiály na téma
atmosféra

M

Stu

Násobení zlomků str. 70-79
DÚ 80/3a,7,9(4 libovolné př.),11(2
libovolné př.)
Dělení zlomků str. 81-89
DÚ 88/10,11,12(z každého 2 libovolné
příklady)

zadání - Bakaláři

vyfocené výpisky,
příklady i DÚ zaslat
na e-mail

F

Ld

Opakování - samostudium - hustota ,
hmotnost , objem - učebnice str. 90 až 95

Bakaláři

Úkol - sbírka úloh příklady 118 , 119 ,
120 , 122 , 126 , 130 ,
131 , 133 a 135
Poslat na školní e mail

Ch

Gr

Kovy - Hliník, železo (video na youtube,
učebnice

Google Classroom

Výpisky do sešitu

Bi

Ci

Parazitické hlístice (učebnice str. 56 - 57)
prezentace PowerPoint, pracovní sešit str. 26

Google Classroom
ZOOM

Výpisky v sešitě,
vyplněný pracovní list

VT

Hb

Úkoly budou průběžně uvedeny v

Moodle-

poznámky sešit

http://gymkvary.cz/no
de/1735

NEZASÍLAT
v úterý 9:00 - 9:45
on-line výuka
odevzdat do 1. týdne

:
Bakalářích - třídní kniha nebo v úkolech

gymkvary.info/m
Bakaláři - zadaný
domácí úkol

od zadání

VT

Kd

Poslat e-maiI, příp. založit e-mailovou
schránku

Vv

Lg

Ilustrace pohádky- libovolná technika/
vlastní téma

dobrovolná práce

Vv

Uh

Ilustrace pohádky - libovolná technika

dobrovolná práce

TV

Dx

Hv

Zt

Týdenní pohybový plán

Hudební hádanka - Hudba a tanec

zaslaný e-mail

Cvičení podle
materiálu na
gymkvary.cz

Tipy na program
pohybových aktivit

Google Classroom,
bakaláři

přes Google
Classroom nebo
emailem

http://gymkvary.cz/no
de/1736
dobrovolný úkol

:

třída V2.A, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

No

Přívlastek shodný/neshodný, postupně
rozvíjející, několikanásobný
Čtenářský deník
Životopis

Bakaláři, whatsApp

Učebnice 86/6 (vypracujte
do sešitu, porovnejte s
řešením v Dokumentech)
PS: 36/ 10, 11, 37/12, 13
(řešení k dispozici)
Individuální práce na
čtenářském deníku
Učebnice 128/oranžová
tabulka + cv.1

A

Lg

Adjectives: Feelings and events;
pracovní list: nová slovní zásoba,
procvičování, překlad,
Kahoot

Komens, Kahoot

PL (zadání na
Komens) zaslat do
24.4. na email učitele;
Kahoot platný do
24.4.

A

Šta

Present continuous, reading about Easter
in Gate, čtení

Google classroom

PL v google
classroom

Fr

Mš

Bakaláři

pracovní list
poslat do 26. 4.

-

opakování Unité 4
pracovní list v Bakalářích - moje
dokumenty - FJ sekunda Révision Unité 4 - poslat do 26. 4.
Fonetická cvičení
nosovky https://www.youtube.com/watch?v
=kij6WX4mqK4

vázání slov https://www.youtube.com/watch?v=ukUD
MoWC-Do
- několikrát nahlas pečlivě

poznámka

Kahoot klasifikováno

konverzace,
konzultace,
procvičování na
skypu po předchozí
domluvě na WA

:
opakovat
N

Sn

Aplikace Zoom - skupinová práce s
vyučujícím-výklad učiva - zápor k
podstatnému jménu kein/keine/ kein,
procvičení. Individuální opakování dle
potřeb jednotlivce - konzultace přes WA
videohovory

WA skupina,
instrukce ke
skupinové výuce
individuální
konzultace ke
gramatickým jevům

samostudium

Ov

Hr

DÚ
1.odpovězte na otázky v 1.cvičení učebnice str.47
2.uveď příklad záhadného místa v
Karlovarském kraji
3.uveď jméno spisovatele píšícího o
některém z regionů ČR

Bakaláři

Výpisky do sešitu, DÚ
(1.-3.) poslat mailem
do 28.4.

D

Sn

e-mail - připomínky k
odevzdaným úkolům,
doplnění

samostudium

Z

Hu

Jihovýchodní Asie, jižní Asie

Bakaláři

Učebnice str. 111,
112

M

Wb

Mnohočleny - sčítání, odčítání, násobení.
teorie: výuková videa a učebnice Výrazy 1

školní Moodle

Učebnice př/str
6,7/119 1/144 2/124
5,6/130

Po každé vyučovací
hodině odeslat
příklady a to
nejpozději
následující den.

F

Wt

Archimédův zákon, plavání těles opakování
atmosféra země, atmosférický tlak

Moodle

výpisky, řešení úloh

dotazy - email, fórum

Ch

Gr

Sublimace -učebnice str. 20, youtube

Google Classroom

Výpisky dle učebnice

zaslat do 3.5.2020

Individuální konzultace k seminárním
pracím/prezentacím. Kahoot - opakování
učiva.

Samostudium

zaslat doplněné
informace na e-mail

:
video - Sublimace jodu (PetersLAB)
Bi

Pa

1/ opakování k testu mechorosty,
kapraďorosty- úterý- 21/4
2/ rostlinné orgány- kořen

VT

Hb

VT

Protokol dle videa
učebnice str.66-67

poznámky do sešitu

Úkoly budou průběžně uvedeny v
Bakalářích - třídní kniha nebo v úkolech

Moodlegymkvary.info/m

word

Kd

Zpracování textu s vloženými objekty

Bakaláři - zadaný
domácí úkol

Word

Vv

Jř

Věci kolem nás - libovolná technika

dobrovolná práce

Vv

Lg

Věci kolem nás - libovolná technika

Hv

Zt

Hudební hádanka

-

odevzdat do 1. týdne
od zadání

dobrovolná práce
Google Classroom,
bakaláři

přes Google
Classroom nebo
emailem

dobrovolný úkol

:

třída V2.B, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

No

Přívlastek shodný/neshodný, postupně
rozvíjející, několikanásobný
Čtenářský deník
Životopis

Bakaláři, whatsApp

Učebnice 86/6 (vypracujte
do sešitu, porovnejte s
řešením v Dokumentech)
PS: 36/ 10, 11, 37/12, 13
(řešení k dispozici)
Individuální práce na
čtenářském deníku
Učebnice 128/oranžová
tabulka + cv.1

A

Kl

Unit 2-Home,furniture: SB -významy slov
ze cvič.1,2/18-práce se slovníčkem ve
WB,cvič.3,4,/18-ústní formou projít
Termín: do 24.4.

A

Pr

Opakování lekce 1: Workbook str. 14 a 15

Fr

Mš
-

opakování Unité 4
pracovní list v Bakalářích - moje
dokumenty - FJ sekunda Révision Unité 4 - poslat do 26. 4.
Fonetická cvičení
nosovky https://www.youtube.com/watch?v
=kij6WX4mqK4

vázání slov https://www.youtube.com/watch?v=ukUD
MoWC-Do

Bakaláři
Google classroom

Google Classroom
Bakaláři

poznámka

Workbook-str. 16-celá
písemné vypracování

bodové hodnocení

Odevzdat fotografie
stran 14 a 15

V pondělí 27.4. bude
test na lekci 1

pracovní list
poslat do 26. 4.

konverzace,
konzultace,
procvičování na
skypu po předchozí
domluvě na WA

:
N

Ho

několikrát nahlas pečlivě
opakovat

Lektion 6 Hast du Zeit?
Kursbuch: poslech a čtení s
porozuměním, časování způsobového
(modálního) slovesa müssen (str. 38-39)
Arbeitsbuch: procvičování str. 48/1-7

podrobné zadání
krok po kroku
Google Classroom

bodové hodnocení
na Google
Classroom

Výpisky do sešitu, DÚ
(1.-3.) poslat mailem
do 28.4.

Samostudium

Ov

Hr

DÚ
1.odpovězte na otázky v 1.cvičení učebnice str.47
2.uveď příklad záhadného místa v
Karlovarském kraji
3.uveď jméno spisovatele píšícího o
některém z regionů ČR

D

St

Třicetiletá válka

Bakaláři

zápisky

Z

Hu

Jihovýchodní Asie, jižní Asie

Bakaláři

Učebnice str. 111,
112

M

Mch

Úkol č. 6

Bakaláři DÚ

Úkol č.6 naskenuj
nebo ofoť a pošli na
můj mail do

24. 4.

Nová látka: Dělení mnohočlenu
jednočlenem- učebnice str. 128
Podívej se na videa:
https://www.youtube.com/watch?v=P-6Hr
EQ686s&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=jZATc

Bakaláři

vypracovaný PL
způsobová slovesa
(do 24.4.)

:
YXlnx8&t=98s
Vypočti, označ jako úkol č. 6 a pošli:
str.128/cv.3; str.128/cv.4

F

Wt

Archimédův zákon, plavání těles opakování
atmosféra země, atmosférický tlak

Moodle

výpisky, řešení úloh

dotazy - email,
fórum

Ch

Gr

Sublimace -učebnice str. 20, youtube
video - Sublimace jodu (PetersLAB)

Google Classroom

Výpisky dle učebnice
Protokol dle videa

zaslat do 3.5.

Bi

Gr

Semena a plody - učebnice str. 78-79
ppt prezentace

Google Classroom

Výpisky dle učebnice
a prezentace

NEPOSÍLAT

VT

Hb

Úkoly budou průběžně uvedeny v
Bakalářích - třídní kniha nebo v úkolech

Moodlegymkvary.info/m

word

VT

Kd

Zpracování textu s vloženými objekty

Bakaláři - zadaný
domácí úkol

Word

Vv

Jř

Věci kolem nás - libovolná technika

Vv

Lg

Věci kolem nás - libovolná technika

TV

Dx

Hv

Zt

Týdenní pohybový plán

Hudební hádanka

odevzdat do 1.
týdne od zadání

dobrovolná práce
dobrovolná práce
Cvičení podle
materiálu na
gymkvary.cz

Tipy na program
pohybových aktivit

Google Classroom,
bakaláři

přes Google
Classroom nebo
emailem

http://gymkvary.cz/n
ode/1736
dobrovolný úkol

:

třída V3.A, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět
Č

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

No

Grafické znázornění složitých souvětí
Doplňování interpunkce
Šoa - týden 1. práce na portfoliu
(historický rámec a základní termíny)
Čtenářský deník

Bakaláři, whatsApp

Učebnice s. 78/2, 73/4
Doplň.interpunkce
online na
https://www.pravopisn
e.cz/2011/07/doplnov
ani-carek-v-textu-e-apoa-14/
Čítanka - postranní
lišta s.156, 157, 164,
další zdroje (vyhled.
informací)

Cvičení z učebnice
(78/2, 79/4 mi
pošlete ke kontrole nebudu známkovat).
Zadání na téma Šoa
mi nebudete
průběžně zasílat, ale
během následujících
6 týdnů si budete
zakládat jejich
zpracování do
vlastního portfolia,
které mi pak
odevzdáte fyzicky a
najednou.

Individuální práce na
čtenářském deníku

A

Hi

U8 - WB Language focus practice p. 89
dokončit U8
23.4. Google forms - U8 revision
(vocabulary, grammar)

Google classroom

WB - doplněná celá
U8 - nic neposílat
Google forms

A

Pr

Videa - úvod do Present Perfect,
Workbook 65/2,3,4
Učeb. 81/5+ pracovní list

Google Classroom

Fotografie
vypracovaných
stránek, pracovní list

Fr

Mš

Obec
https://www.youtube.com/watch?v=DB_C
6RlPh_w

Bakaláři

výpisky
cvičení vypracovaná
do sešitu poslat do

Google forms hodnoceno

konverzace,
konzultace a
procvičování na

:
vypsat neznámá slovíčka do sešitu,
několikrát nahlas opakovat
učebnice str. 20/1-4, 21/1,2 vypracovat do
sešitu (do 28. 4. poslat vyfocené)
N

Sn

28. 4.

Landeskunde - Das ist Berlin
uč. str. 38 - do sešitu přeložit cv. 2
všechny obrázky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%AD
n - zde pročíst základní informace o
Berlínu. + prezentace youtube.com
památky
https://www.youtube.com/watch?v=YA42N
_YEidM
dokument
https://www.youtube.com/watch?v=rIzHUf
DB28o
Poté zodpovědět otázky v uč. str
38/3-písemně do sešitu
Písemně zpracovat cv. 4 na str. 38

Vše zadáno zde,
možnost konzultace
přes WA

Google Classroom

N

Zt

L15 opakování sl.zásoby, úvodní poslech
a porozumění, perfektum

Ov

Hr

Výroba,obchod,služby - trh

D

Li

Imperialismus a kolonialismus, Dreyfusova
aféra, shrnutí, slovníček str. 106 - 108

skypu dle předchozí
domluvy na WA

Zodpovězené otázky
ze str. 38/3 poslat
jako foto na e-mail.
Vypracované cv. 4 též
zaslat na e-mail
UČ+PS, výkladové
video - výpisky do
dom.sešitu

Zadání a zpracování
úkolů zasílat přes
Google Classroom

Bakaláři

Výpisky do sešitu,
poslat mailem

Samostudium

Bakaláři

Výpisky do sešitu,
neposílat
test kahoot 23.4.

Dnes poslední
termín na zaslání
výpisků z minulého
týdne

:
Z

An

Přírodní podmínky Evropy - vodstvo,
podnebí

Bakaláři, WhatsApp

M

Stu

Rovnice s neznámou ve jmenovateli,
odkazy na výukové materiály a zadání DÚ
na webu školy

zadání - Bakaláři,
web školy, příspěvky
k výuce

vyfocené výpisky,
příklady i DÚ zaslat
na e-mail

F

Ld

Opakování - práce a výkon el. proudu
samostudium - učebnice str. 158 až 163
Zvukové jevy , šíření zvuku - samostudium
- učebnice str. 166 až 169

Bakaláři

Domácí úkol - sbírka
úloh - příklady 368 ,
369 , 371 , 373 , 374 ,
375 a 380
Poslat na školní e mail !

Ch

Sp

hydroxidy - charakteristika

učebnice str.68

výpisky do sešitu

Bi

Ci

Opakování - anatomie trávicí trubice,
učebnice str.80 - otázky a úkoly, pracovní
sešit str.35

Google Classroom

vyplněné pracovní
listy

VT

Hb

Úkoly budou průběžně uvedeny v
Bakalářích - třídní kniha nebo v úkolech

Moodlegymkvary.info/m

excel

VT

Kd

Další funkce Excelu

Bakaláři - zadání
samostudia

výpisky do sešitu

Vv

Lg

Příroda a jarní květiny- libovolná technika/
vlastní téma

TV

Dx

HV

Re

Týdenní pohybový plán

Hudba a tanec- balet

Práce s
atlasem,učebnicí,
výpisky do sešitu

samostudiu,
zkoušení online

samostudium

odevzdat do 1. týdne
od zadání

dobrovolná práce
Cvičení podle
materiálu na
gymkvary.cz

Tipy na program
pohybových aktivit

http://gymkvary.cz/no
de/1736

bakaláři, youtube

pustit si libovolnou
část z baletů

dobrovolná práce

:
Louskáček nebo
Labutí jezero

:

třída V3.B, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět
Č

vyučující
Li

zadaná práce
Souvětí souřadné (SS) a podřadné (SP)
str. 78 a 79
Sloh - výtah a výpisky, rozdíly, shrnutí
LV - Pan Kaplan má stále třídu rád - L.
Rosten str. 185

prostředí
Bakaláři, WA

výstupy

poznámka

Výpisky
PS str. 41 cv. 1 a 2
ofocené poslat do
24. 4.

A

Hi

U8 - WB Language focus practice p. 89
dokončit U8
23.4. Google forms - U8 revision
(vocabulary, grammar)

Google classroom

WB - doplněná celá
U8 - nic neposílat
Google forms

A

Hš

Podrobné pokyny - Moodle - Topic 36. SB
English Plus 3 - Starter Unit - SB - p. 4, 5
- adjectives; comparatives and
superlatives.

Moodle
http://gymkvary.eu/m
oodle/course/view.ph
p?id=19

Kahoot - do 26/4.

Fr

Mš

Obec
https://www.youtube.com/watch?v=DB_C
6RlPh_w
vypsat neznámá slovíčka do sešitu,
několikrát nahlas opakovat
učebnice str. 20/1-4, 21/1,2 vypracovat do
sešitu (do 28. 4. poslat vyfocené)

Bakaláři

výpisky
cvičení vypracovaná
do sešitu poslat do
28. 4.

konverzace,
konzultace a
procvičování na
skypu dle předchozí
domluvy na WA

N

Ho

L15 Das Konzert hat Spaß gemacht

Google Classroom

online kvíz L14
(21.-22.4.)

kvíz bude hodnocen

vypsat slovíčka L15

Google forms hodnoceno

:
Kursbuch: poslech s porozuměním,
perfektum pravidelných sloves (str. 34)
Arbeitsbuch: procvičování (str. 44-45)
N

Sn

Landeskunde - Das ist Berlin
uč. str. 38 - do sešitu přeložit cv. 2
všechny obrázky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%AD
n - zde pročíst základní informace o
Berlínu. + prezentace youtube.com
památky
https://www.youtube.com/watch?v=YA42N
_YEidM
dokument
https://www.youtube.com/watch?v=rIzHUf
DB28o
Poté zodpovědět otázky v uč. str
38/3-písemně do sešitu
Písemně zpracovat cv. 4 na str. 38

Vše zadáno zde,
možnost konzultace
přes WA

Zodpovězené otázky
ze str. 38/3 poslat
jako foto na e-mail.
Vypracované cv. 4 též
zaslat na e-mail

Ov

Hr

Výroba, obchod, služby - trh

Bakaláři

Výpisky do sešitu poslat mailem

Samostudium

D

Li

Imperialismus a kolonialismus, Dreyfusova
aféra, shrnutí, slovníček str. 106 - 108

Bakaláři

Z

Dx

Domácí úkol na téma Benelux do úterý
21.4., dobrovolný domácí úkol,
Evropské ministáty- úvod

Materiály na
gymkvary.cz

Domácí úkol
Práce s materiálem

http://gymkvary.cz/n
ode/1728

M

Wb

Lomené výrazy - dělení, složené zlomky.

školní Moodle

Učebnice př/str

Po každé vyučovací

Výpisky do sešitu neposílat

:
teorie: výuková videa a učebnice Výrazy 2

8,9/98 7/93 9/96
10/96

hodině odeslat
příklady a to
nejpozději
následující den.
dotazy - email,
fórum

F

Wt

elektrická práce, výkon - opakování
zvukové jevy - zvuk, šíření zvuku

Moodle

výpisky, řešení úloh

Ch

Čv

Opakování využití solí kyslíkatých kyselin uč. str. 81-83, opakování výpočtů na
látkové množství - uč. str. 42-43

Bakaláři DÚ,
Dokumenty

kahoot.it - testy,
cvičně pracovní listy

Bi

Pa

dýchací soustava

videochat- ZOOM

VT

Hb

VT

Kd

Další funkce Excelu

Vv

Uh

Příroda, jarní květiny - libovolná technika

Hv

Re

Hudba a tanec- balet

Úkoly budou průběžně uvedeny v
Bakalářích - třídní kniha nebo v úkolech

poznámky do sešitu

Moodlegymkvary.info/m

excel

Bakaláři - zadání
samostudia

výpisky do sešitu

poznámky do sešitu

příští hodina ústní
testování
(videochat)
odevzdat do 1.
týdne od zadání

dobrovolná práce
bakaláři, youtube

pustit si libovolnou
část z baletů
Louskáček nebo
Labutí jezero

dobrovolná práce

:

třída V4.A, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Kv

Procvičování pravopisu a mluvnice, testy
na internetu, domácí úkol z literární teorie
- pokračování.

testování na
internetu, domácí
úkol na GC

vyplněné zadání na
GC

A

Hz

Unit 6: might/will/won´t

Google Classroom

odevzdané pracovní
listy

A

Pr

Unit 5: překlad should, must, have to
Učebnice str. 54: Asking for and giving
advice, pracovní list

Google Classroom

odevzdané pracovní
listy

N

Jn

L23 G: dürfen + zápor; předložka bis zu

Google Classroom

vyplněné a
odevzdané PL

N

Zt

L22 nová slovní zásoba; úvodní text a
poslechy; příslušníci národů

Google Classroom

UČ+PS, video,
dokumenty přes GC

Zadání a zpracování
úkolů zasílat přes
Google Classroom

Ov

Hr

Google Classroom

Výpisky - mailem, na
GC

Samostudium

D

St

Studená válka

Bakaláři

významné události

Z

Dx

Česká republika - úvod

Materiály na
gymkvary.eu

Práce s materiálem

M

Čm

Jehlan - shrnutí,
Kužel

Bakaláři
(dokumenty-veřejné-V4.A-6.týden)

dú (zadaný 20.4).
odevzdat do 22.4,
zápisky do sešitu.
vyplněné PL

Občan a právo - náhrada škody

poznámka

:

F

Wt

Astronomie - úvod, sluneční soustava

Moodle

výpisky, řešení úloh

Ch

Gr

Přírodní látky - video z cyklu Nezkreslená
věda III - Metabolismus - o přeměně látek
Sacharidy - stavba molekul, význam,
rozdělení
Monosacharidy - vlastnosti, význam a
využití

Google Classroom
Youtube

Shlédnutí,
připomenutí
Výpisky do sešitu

NEZASÍLAT

Google classroom

Výpisky do sešitu

NEZASÍLAT

Moodlegymkvary.info/m

access
zaslaný soubor dle
zadání

Usazené horniny - ppt prezentace,
učebnice

Učebnice str. 71, 72

Bi

Gr

VT

Hb

VT

Kd

Access - další prvky formuláře

Bakaláři - domácí
úkol

Vv

Jř

Krajina - stromy

dobrovolná práce

TV

Dx

HV

Re

Úkoly budou průběžně uvedeny v
Bakalářích - třídní kniha nebo v úkolech

Týdenní pohybový plán

60. léta bigbít

dotazy - email, fórum

Cvičení podle
materiálu na
gymkvary.cz

Tipy na program
pohybových aktivit

bakaláři, youtube

pustit si dokument o
Petrovi Jandovi a
kapele Olympic na
linku
https://www.youtube.
com/watch?v=w4We
7u1YTkM&t=1037s

odevzdat do 1. týdne
od zadání

http://gymkvary.cz/no
de/1736
dobrovolná práce

:

třída V4.B, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

Li

Významové poměry - opakování str. 79
poučka, spojovací výrazy str. 79 - 80
Sloh - diskuse str. 136, 137
LV - Rozmarné léto, mimočítanková četba,
stáhněte na
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdar
ma-ke-stazeni

Bakaláři

Výpisky
kahoot, druhy VV
23. 4. klasifikovaná
práce
do čtenářského
deníku (klasifikovaná
práce)
do 20.5.

A

Hi

U5 Reading - American and British
English - p. 50 ex.3,4 (schoolwork)
Vocabulary - p.52 ex.1 (schoolwork)
Workbook pp 40-42, 44

Google classroom

schoolwork, workbook
- nic neposílat
Google forms

nic neposílat, v
týdnu pošlu já
řešení;
Google forms hodnoceno

A

Kl

EP3: Unit 6:TAKE ACTION:Start thinking+
slovní zásoba-tvarosloví: str.58/cv.1+2
písemně
Termín: do 24.4.

Bakaláři
Google classroom

GC-úkoly

bodové hodnocení

N

Sn

Lekce 25 - Luisa
uč. str 43+44 - vypracovat všechna
cvičení
Práce s poslechem písně str 43 - splnění
úkolu 1,2,3
Str 44 - práce s textem - otázky a úkoly k
textu 1a, 1b
Nová slovní zásoba do sešitu.

Vše zadáno zde
individuální
konzultace přes WA

samostudium,
nemusíte nic posílat,
jen v případě dotazů
mě kontaktujte na WA
skupině

nebude hodnoceno
známkou

:
N

Tu

L20 - Typisch!? Mädchen x Jungen - S.
14, 15, opakování zvratných sloves - PL
L21 - Was ist dein Lieblingsfest - S. 20-21

Google classroom,
Bakaláři
učebnice (40-45),
Google classroom,
bakaláři

vyplnit pracovní listy
ppt prezentace

Ov

Ja

trestní právo

D

Li

Poválečné dějiny učebnice str. 91 - 95
video
https://www.televizeseznam.cz/video/slavn
edny/den-kdy-byl-zahajen-norimbersky-pr
oces-20-listopad-151382

Bakaláři

Z

Pu

Doprava - význam dopravy,
světová letecká doprava.

Učebnice - ( str. 90 91). Atlas světa.
Bakaláři - opakování
ze 16. 4. “Průmysl”
-zaslat na email.

výpisky

samostudium

Výpisky do sešitu
dú - odpovědi na
otázky k videu (budou
zadány 22.4. do dú na
Bakaláře) poslat na
mail do 29.4.

klasifikovaný dú

Odpovědi na otázky
do sešitu.

Samostudium.

M

Ms

Podobnost

Bakaláři

DU a studijní texty v
jednotlivých hodinách

F

Ld

Sluneční soustava - samostudium učebnice str. 150 až 157
Opakování - síla , skládání sil samostudium - učebnice str. 177 až 180

Bakaláři

Domácí úkol učebnice str. 180 ,
příklad 3 , 4 , 5 a 6
Poslat na školní e mail !

Ch

Čv

Sacharidy - uč. str. 71-75

Bakaláři DÚ,
Dokumenty

kahoot.it - testy,
cvičně pracovní listy

Bi

Gr

Usazené horniny - ppt prezentace,
učebnice

Google classroom

Výpisky do sešitu

poznámky do sešitu
NEZASÍLAT

:
VT

Hb

Úkoly budou průběžně uvedeny v
Bakalářích - třídní kniha nebo v úkolech

VT

Kd

Access - další prvky formuláře

Vv

Jř

Krajina - stromy

HV

Re

60. léta bigbít

Moodlegymkvary.info/m

access

Bakaláři - domácí
úkol

zaslaný soubor dle
zadání

odevzdat do 1.
týdne od zadání

dobrovolná práce
bakaláři, youtube

pustit si dokument o
Petrovi Jandovi a
kapele Olympic na
linku
https://www.youtube.c
om/watch?v=w4We7u
1YTkM&t=1037s

dobrovolná práce

:

třída V5.A, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

Č

Jř

Renesance - opakování (hodnocená
práce do 21.4.)
Jazykový rozbor + opakování pravopisu
(hodnocení práce do 27.4.)
Renesance a humanismus v českých
zemích (vyplnit pracovní list podle
učebnice, hodnocená práce)zaslat do
28.4.

A

Hš

A

Pr

4B Grammar Bank str. 139
Workbook str. 27,28

Fr

Mš

Stravování
prac. sešit str. 15/5, 1, 2, 3
https://www.youtube.com/watch?v=TQYC
lmtnRRg
- vypiš si výrazy, které neznáš

Podrobné pokyny – Moodle – Topic 46.
File 5A. Listening, grammar practice –
past perfect tense.

prostředí
Google Classroom

výstupy

poznámka

test

Moodle

Kahoot (Moodle) - do
26/4/2020

Google Classroom

Fotografie vyplněných
stránek

Bakaláři

poznámky v sešitě
DÚ - 10 vět dle zadání
pošli do 28. 4.

konverzace,
konzultace,
procvičování na
skypu dle předchozí
domluvě na WA

Google Classroom

vypracované úkoly v

pracovní list

učebnice str. 25 Point infos přečti a napiš 10 vět o
stravovacích návycích Čechů
(pošli do 28. 4.)
N

Ho

L30 Mach doch ein Praktikum!

:

Kursbuch: čtení s porozuměním,
préteritum (minulý čas) způsobových
sloves (str.19)

pracovním sešitě,
pracovní list (do 27.4.)

odevzdat na Google
Classroom

UČ+PS, dom.sešit

Zadání a zpracování
úkolů zasílat přes
Google Classroom

Arbeitsbuch: procvičování (str. 25-27)
N

Zt

L31 nová sl.zásoba, úvodní text;
skloňování přídavných jmen po
neurč.členu

Google Classroom

Zsv

Ja

vztahy mezi lidmi a formy soužití

učebnice (68-71),
Google Classroom,
bakaláři

D

Er

Středověk - raný středověk - křížové
výpravy

moodle

Z

Hu

Jižní Asie - Indie, Pákistán, Bangladéš,
Nepál. Monzuny.

Bakaláři

M

Čm

Rovnice a nerovnice v součinovém a
podílovém tvaru II

Bakaláři
(dokumenty-veřejnéV 5.A-6.týden)

domácí úkoly,
vyplněné PL
výpisky do sešitu

F

Th

Řešení úloh ze souboru Mechanika
tuhého tělesa - úlohy.
Základní vlastnosti kapalin a plynů studium podle učebnice.

Bakaláři. Učebnice.

Domácí úkoly zasílat
v termínu na e-mail.
Plánovaný test
Skládání a rozklad sil
27.4. v 10,00h.

Ch

Čv

Opakování chemických reakcí a ovlivnění
reakční rychlosti Odmaturuj z chemie (2.

Bakaláři DÚ,
Dokumenty

kahoot.it - testy,
cvičně pracovní listy

výpisky

DÚ č. 5 (zadání ČT
23.4., odevzdání PO
27.4.) dle zadání v
moodlu

samostudium

samostudium

samostudium,
komunikace přes
e-mail

poznámky do sešitu

:
vydání) - str. 21-24, opakování výpočtů
na látkové množství - uč. str. 42-43 a str.
81-83
Bi

Štg

Paprskoploutví-systém,Nozdratí,Obojžive
lníci

VT

Hb

Úkoly budou průběžně uvedeny v
Bakalářích - třídní kniha nebo v úkolech

Vv

Uh

Krajina , stromy - libovolná technika

Tv
TV - chlapci

Pu
Dx

Hv

Zt

Sportovní aktivity v přírodě.
Týdenní pohybový plán

Hudební hádanka

učebnice,prezentace

zápis do sešitu

Moodlegymkvary.info/m

web grafika

samostudium
odevzdat do 1. týdne
od zadání
dobrovolná práce

Les, cyklostezky.
Cvičení podle
materiálu na
gymkvary.cz
Google Classroom

Tipy na program
pohybových aktivit

dobrovolný úkol
http://gymkvary.cz/no
de/1736

dobrovolný úkol

:

třída V5.B, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Mš

Renesance a humanismus v evr. literatuře
- prostudovat referáty
- vypracovat prac. list viz Bakaláři moje dokumenty CJ V5.B Shakespeare (zaslat do 26. 4.)
Umělecký styl
uč. str. 106 - 108
jazykový rozbor
https://www.pravopisne.cz/2015/01
/test-vetny-rozbor-2-10/

Bakaláři

poznámky v sešitě
pracovní list

A

Hš

Moodle

Kahoot (Moodle) - do
26/4/2020

A

Šta

Video na youtube - Tokyo Olympic
Games,prac.list - v pátek mod.sl.-test

Google classroom

GC

test na modální
slovesa klasifikován

Fr

Mš

Stravování
prac. sešit str. 15/5, 1, 2, 3
https://www.youtube.com/watch?v=TQYCl
mtnRRg
- vypiš si výrazy, které neznáš

Bakaláři

poznámky v sešitě
DÚ - 10 vět dle zadání
pošli do 28. 4.

konverzace,
konzultace,
procvičování na
skypu dle předchozí
domluvě na WA

Podrobné pokyny – Moodle – Topic 46.
File 5A. Listening, grammar practice –
past perfect tense

učebnice str. 25 Point infos - přečti
a napiš 10 vět o stravovacích
návycích Čechů (pošli do 28. 4.)

poznámka

:
N

Hk

N

Zt

Zsv

Hr

D

St

Z

An

M

Mch

Pracovní listy: Sprachen + Typisch
deutsch? + Ein Gummibärchen geht um
die Welt
L31 nová sl.zásoba, úvodní text;
skloňování přídavných jmen po
neurč.členu
Vztahy mezi lidmi a formy soužití - hra,
práce
Úvod do středověku
Austrálie - přír. podmínky

Úkol č. 6
Zůstaneme u lineárních rovnic s
parametrem, podívejte se na videa:
https://www.youtube.com/watch?v=r9n0Z
m1POFw
https://www.youtube.com/watch?v=buVO5
wSq8Ik
V případě neúspěchu při řešení
následujícího úkolu se vraťte k
poslednímu videu z minulého týdne.
Vypočti, označ jako úkol č. 6 a pošli:
str.21/cv.1 jen d) e)

Bakaláři

vypracované listy
poslat e-mailem ke
kontrole

samostudium

Google Classroom

UČ+PS, dom.sešit

Zadání a zpracování
úkolů zasílat přes
Google Classroom

Bakaláři

Výpisky do sešitu,
poslat mailem

Bakaláři

středověká společnost
- grafy

Bakaláři, WhatsApp

výpisky - zpracování
dokumentů,práce s
atlasem

Bakaláři DÚ

Úkol č.6 naskenuj
nebo ofoť a pošli na
můj mail do

24. 4.

Samostudium

samostudium,
zkoušení online

:

F

Ld

Vztlaková síla , archimedův zákon samostudium - učebnice str. 204 až 209
Přetlak a podtlak - samostudium učebnice str. 209 až 211

Bakaláři

Domácí úkol - sbírka
úloh
Poslat na školní e mail !

Ch

Sp

úprava redoxních rovnic

pracovní list dokumenty - bakaláři

procvičování

Bi

Ci

Rozmnožování ryb, naše ryby prezentace a zaslaný text pdf.
pracovní list v GC

Bakaláři
Google Classroom

VT

Hb

VT

Kd

Další funkce Zoner Photostudio

Vv

Lg

Seminární práce/Individuální výtvarné
projekty

Hv

Zt

Hudební hádanka

Úkoly budou průběžně uvedeny v
Bakalářích - třídní kniha nebo v úkolech

samostudium
online výuka ZOOM
ve čtvrtek 9:00 9:45

Moodlegymkvary.info/m

web grafika

Bakaláři - zadání
samostudia

samostatná práce se
Zonerem

odevzdat do 1.
týdne od zadání

dobrovolná práce
Google Classroom

dobrovolný úkol

:

třída 1.A, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce
Anglická renesanční lit.
Jazyk a styl lit. děl., charakteristika

prostředí

výstupy

učebnice, Google
Classroom

úkoly v GC- práce s
ukázkami lit.textů

poznámka

Č

Ba

A

Hi

F3B grammar - Articles pp 29, 137
Grammar practice

Google classroom

SB p 29 ex a
p 137 Grammar Bank
Google classroom

Google forms hodnocené

A

Kl

NEF:File 4A: Failure and success:
Sb s.34-35- 3 články-četba,modální
slovesa be able to,can could-tvary-Gr.
Bank s.138+cvičení

Google classroom
internet

GC-písemné
vypracování

bodové hodnocení

N

Jn

L6D: Freizeit und Hobbys im AB

Google Classroom

vyplněné a
odevzdané PL

N

Tu

L9D, E: Hotel buchen + AB Vokabular

Google Classroom

GC-písemné
vypracování

Zsv

St

Úvod do sociologie

Bakaláři

Pochopení pojmu
společnost

D

Er

Středověk - raný středověk - křížové
výpravy

moodle

DÚ č. 5 (zadání ČT
23.4., odevzdání PO
27.4.) dle zadání v
moodlu

samostudium

Z

Sg

Hospodářský přehled Číny

Dokumenty

poznámky

samostudium

M

Wb

Rovnice a jejich soustavy - substituce,
součinový tvar, podílový tvar.

školní Moodle

Pracovní sešit Výrazy,
rovnice a nerovnice

Po každé vyučovací
hodině odeslat

:
teorie: výuková videa a učebnice Rovnice
a nerovnice

F

Ld

Vztlaková síla , archimedův zákon samostudium - učebnice str. 204 až 209
Přetlak a podtlak - samostudium učebnice str. 209 až 211

Ch

Šv

kinetika, termochemie

Bi

Šv

plazi

VT

Hb

Vv

Jř

Krajina - stromy

Hv

Re

Kontrast hudby moderní a klasické

Úkoly budou průběžně uvedeny v
Bakalářích - třídní kniha nebo v úkolech

každou hodinu 2 st.
66+67 74+75 76+78
77+79

Bakaláři

Domácí úkol - sbírka
úloh
Poslat na školní e mail !

bakaláři

samostudium

bakaláři
Moodlegymkvary.info/m

příklady a to
nejpozději
následující den.

samostudium
excel

odevzdat do 1. týdne
od zadání
dobrovolná práce

bakaláři, youtube

shlédnout projekt
vivaldianno (stačí
část) a zkusit si
uvědomit jak prvky
moderní hudby
pozměnily hudbu
období baroka
https://www.youtube.c
om/watch?v=Rw_76R
9TUlE

dobrovolná práce

:

třída V6.A, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět
Č

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Uh

Ruská realistická literatura (Gogol. Tolstoj,
Dostojevskij,Čechov - str.78-84), vyplnění
prac. listů. ( Film Vojna a mír z r. 1965-67,
režisér S.Bondarčuk )
Procvičování pravopisu - oprava chyb v
textu

Bakaláři

vyplněné pracovní
listy

samostudium

pravopis - kontrola
koncem týdne

A

Hš

Pokyny and materiály - Moodle - Topic 43.
EF Upper-Int. - File 1A - reading,
vocabulary, listening.

Moodle

Dobrovolný úkol completed chart 7/5 b, c - do 25/4/2020.

Správná řešení v
Moodlu koncem
týdne.

A

Šta

Pokyny na GC - Tokyo Olympic Games,

GC

google documents

samostudium,

Fr

Mš

Zdraví
https://www.youtube.com/watch?v=cDkVT
zwZ68c
- vypiš si výrazy, které neznáš
Turistická místa
uč. str. 94
Fonetická cvičení
https://www.youtube.com/watch?v
=j4zpMdecGq4
- nahlas zřetelně opakovat

Bakaláři

výpisky a cvičení v
sešitě

konverzace,
konzultace,
procvičování na
skypu po předchozí
domluvě na WA

N

Ho

L39 Zájmenná příslovce, procvičování
slovní zásoby

Google Classroom

nahrávka na
WhatsApp (27.4.)

nahrávka bude
hodnocena

N

Zt

L38 online cvičení - finale Nebensätze využití v praxi

Google Classroom

UČ+PS, dokumenty
na GC

Zadání a zpracování
úkolů zasílat přes
Google Classroom

:
Zsv

Hr

Právo v každodenním životě - pr.předpis,
pr.řád

Bakaláři

D

Er

Velká francouzská revoluce

moodle

Z

Pu

ČR - zemědělství, doprava, cestovní ruch
Práce s atlasem, učebnicí..

M

Pc

Výpočty s odmocninami

Bakaláři

poznámky v sešitě

F

Ld

Dynamika kmitavého pohybu samostudium - učebnice str. 30 až 33
Kyvadlo - samostudium - učebnice str. 33
až 35

Bakaláři

Domácí úkol - sbírka
úloh
Poslat na školní e mail !

Ch

Ne

Bi

Šv

test NS-SMS- 1-58, pracovní list

bakaláři

Vv

Uh

Hv

Re

Bakaláři - pracovní
list.

Výpisky do sešitu,
poslat mailem
DÚ č. 5 (zadání ČT
23.4., odevzdání ÚT
28.4.) dle zadání v
moodlu
Procvičování.

Samostudium
samostudium

Samostudium.

samostudium

Seminární práce - pokrač.
expresionismus

bakaláři, youtube

pusťte si skladbu A.
Dobrovolný úkol
Schoenbergera
Zjasněná noc na
https://www.youtube.c
om/watch?v=U-pVz2L
TakM text v němčině
a angličtině na
https://en.wikipedia.or
g/wiki/Verkl%C3%A4rt
e_Nacht

:
Tv

Hr

Individuální pohybové aktivity

Bakaláři

Dobrovolné úkoly

:

třída V6.B, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

Kv

Česká realistická literatura a
divadlo, pokračování v četbě realistické divadlo.
Procvičování mluvnice a
pravopisu.

Bakalář, testy na internetu

A

Hz

Adverbs and adjectives,
quantifiers

Google Classroom

vyplněná cvičení v
učebnici

A

Kl

NEF:File 9A: Third
conditional-Gr.Bank s.148+cvičení
SB p.84-85-četba 3 textů
Termín: do 24.4.

Google classroom

vyplněná cvičení
v učebnici

bodové hodnocení

Fr

Mš

Zdraví
https://www.youtube.com/watch?v
=cDkVTzwZ68c
- vypiš si výrazy, které
neznáš
Turistická místa
uč. str. 94
Fonetická cvičení
https://www.youtube.com/w
atch?v=j4zpMdecGq4
- nahlas zřetelně
opakovat

Bakaláři

výpisky a cvičení v
sešitě

konverzace,
konzultace,
procvičování na skypu
po předchozí domluvě
na WA

N

Ho

L39 Zájmenná příslovce,

Google Classroom

nahrávka na WhatsApp

nahrávka bude

rozbor literárního díla

:
procvičování slovní zásoby
N

Sn

41 lekce - Alles wird gut
Slovní zásoba ze str.30 - vypsat
nová slovíčka. Práce s poslechem
2a, 2b + úkoly k poslech
cv. 4 - jednotlivé výrazy přeložit do
sešitu - naučit se
Napsat příběh, co by vás opravdu
rozčílilo a jak byste to řešili 70-90
slov a poslat na e-mail

(27.4.)

hodnocena

Vypracovat písemně a
poslat na e-mail

Bude hodnoceno jako
DÚ

Vše zadáno zde

Zsv

Ja

orgány právní ochrany

učebnice, Google classroom,
bakaláři

výpisky, pracovní listy

D

St

Osvícenství

Bakaláři

Pochopení období
Osvícenství

Z

An

Evropa - obyvatelstvo,
hospodářství

Bakaláři, WhatsApp

výpisky z dokumentů,
práce s atlasem

M

Ms

Logaritmy,log. rovnice

bakaláři

DU a studijní texty v
jednotlivých hodinách

F

Stu

Vznik a druhy vlnění, rovnice
postupného vlnění, Interference
vlnění
DÚ sbírka 107/72,75,76; 109/86;
Bonus 109/87,88

zadání - Bakaláři

vyfocené výpisky,
příklady i DÚ zaslat na
e-mail

Ch

Ne

Bi

Štg

Somatická a vegetativní
NS,onemocnění NS,žlázy s vnitřní
sekrecí

učebnice,web,prezentace

zápis do sešitu

google classroom

samostudium, zkoušení
online

samostudium

:
Vv

Jř

Seminární práce, kresba stromu

Hv

Re

Hv

Re

expresionismus

bakaláři, youtube

:

třída 2.A, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Ba

Česká realistická lit. práce s
učebnicí a pracovním sešitem

učebnice , pracovní sešit ,
úkoly v Google Classroom

rozbory ukázek děl

A

Kl

NEF:File 9A: Third
conditional--Gr.Bank
s.148-tvary+cvičení
SB s. 84-85-četba 3 textů s
porozuměním
Termín: do 24.4.

učebnice
Google classroom

vyplnění cvičení v
učebnici

A

Lg

Reported speech
samostudium z jednoho z
poskytnutých internetových
zdrojů, NEF - Grammar Bank
str. 146, vyplnit PL

Komens;
webové stránky helpforenglish

vyplněný PL poslat na
email do 24.4.

poznámka

bodové hodnocení

https://www.helpforenglish.cz/article/2
006032502-neprima-rec-1
https://www.youtube.com/watch?v=rc
xytsa8CbI

N

Tu

L9D, E: Hotel buchen + AB
Vokabular

Google Classroom

GC-písemné
vypracování - do 26.4.

N

Zt

L10 poslech
Gesundheits-Hotline,
Körperteile, modální sloveso
sollen - Ratschläge verstehen
und geben

Google Classroom

UČ+PS, dokumenty v
GC

Zadání a zpracování
úkolů zasílat přes
Google Classroom

Zsv

Ja

orgány právní ochrany

učebnice, google classroom,

výpisky, pracovní listy

google classroom

:
bakaláři
D

St

Osvícenství

Bakaláři

Pochopen období
Osvícensví

Z

Sg

ČR- doprava

Dokumenty

poznámky

M

Čm

Mocninné funkce

Bakaláři
(dokumentyveřejné-2. A-6.týden)

20.4. plánovaný test
zápisy do sešitu
vyplněné PL

F

Wt

přeměny energie v
mechanickém oscilátoru,
nucené kmity, rezonance

Moodle

výpisky, řešení úloh

Ch

Sp

V.A skupina - charakteristika,
výskyt, fyzikální, chemické
vlastnosti

pracovní list - dokumenty bakaláři

vypracovat do PL

samostudium

Bi

Štg

Koncový mozek,somatická a
vegetativní NS,Onemocnění NS

učebnice,prezentace,web

zápis do sešitu

samostudium

Vv

Lg

Seminární práce/Individuální
výtvarné projekty

Hv

Re

expresionismus

samostudium

dotazy - email, fórum

dobrovolná práce
bakaláři, youtube

dobrovolná práce

:

třída V7.A, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Ba

Katolicky orientovaná meziválečná próza
Publicistický styl

učebnice, materiály v
Google Classrooom

rozbory ukázek,
úvaha nad textem

A

Hi

Grammar - Conditionals and future time
clauses - SB p 39 and Grammar Bank on
p 139

Student´s Book
Google classroom

dle zadání na GC

A

Pr

Psaní - článek; učebnice str. 48

Google Classroom

dle zadání na Google
Classroom

Fr

Mš

Fonetická cvičení
https://www.youtube.com/watch?v=j4zpM
decGq4
- nahlas zřetelně opakovat
Passé simple
https://www.youtube.com/watch?v
=Ww7O57PAfVw
- zhlédni video a udělej si
výpisky

Bakaláři

výpisky v sešitě

konverzace,
konzultace a
procvičování na
skypu po předchozí
domluvě na WA

N

Ho

Online kurz Nicos Weg

Google Classroom

online kvíz L4-5
(21.4.)

kvíz bude hodnocen

N

Sn

Lekce 45
opakování slovní zásoby v pracovním
sešitě - individuální opakování již splněné
práce str 84,85

Vše zadáno zde

samostudium, nic
nemusíte posílat.
Individuální
konzultace přes WA

poznámka

Google forms hodnocené

práce není
hodnocena známkou

:
opakování relativních vět - to je ten pán,
který…prac. sešit str. 86 cv 9
86/10 vedlejší věty s wo a was ...doplnit
86/11 práce se slovní zásobou
učebnice str. 54 cv 6b, 7- práce s textem +
úkoly k textu str 55 / 7,8, 9

skupinu

Zsv

St

Ekonomické teorie

Bakaláři

Pochopení významu a
cílů ekonomických
teorií.

D

Er

2. světová válka - 1. a 2. etapa

moodle
DISCORD

prezentace dle zadání
v moodlu

on-line výuka ve
skupinách +
samostudium

Z

An

doprava světa

Bakaláři

zpracování studijních
materiálů,výpisky

samostudium

M

Pc

Elipsa

Bakaláři

poznámky v sešitě

F

Stu

Světlo jako elektromagnetické vlnění,
Šíření světla
DÚ sbírka 189/9; 190/20; 192/30;

zadání - Bakaláři

vyfocené výpisky,
příklady i DÚ zaslat
na e-mail

Ch

Ne

Bi

Ci

Květ - opakování

Google Classroom

vyplněný pracovní list

KA

Kl

Google classroom
Bridge-online.cz

vlastní poznámky k
mat. tematu-shrnutí

bodové hodnocení

SBi

Pa

trávicí soustava

videochat- google
meet

poznámky + testové
otázky

diskuze (videochat)

SCh

Čv

Opakování CHR a ovlivnění rovnováhy.

Bakaláři DÚ,

kahoot.it - testy,

MT:Czech Public Holidays-their meaning
and symbols, focus on Easter-reading

poznámky do sešitu

:
Rovnováha v acidobazických reakcích, pH

Dokumenty

cvičně pracovní listy

classroom

test

SM

Kb

Integrační metody

SM

Pc

Substituce v integrálu

SvS

Ja

náboženství

Akce K -web NK,
google classroom,
bakaláři

SvS

St

Problémy současné společnosti

Bakaláři

úvaha nad morálním
směřováním
společnosti

SZ

Sg

Přírodní podmínky kontinentů

internet

procvičování

Pg

Pc

Procedury bez parametrů

Bakaláři, Moodle

poznámky v sešitě

laděné programy

TV

Dx

Cvičení podle
materiálu na
gymkvary.cz

Tipy na program
pohybových aktivit

http://gymkvary.cz/no
de/1736

Týdenní pohybový plán

Bakaláři

poznámky v sešitě

testy

:

třída V7.B, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce
Česká meziválečná literatura meziválečné divadlo.
Četba - meziválečné drama.
Procvičování mluvnice a pravopisu.

prostředí

výstupy

Bakaláři,
Internet

Rozbor literárního díla
- dramatu.

poznámka

Č

Kv

A

Hš

Pokyny - Moodle - Topic 40, 41. File 5B Wish clauses.

Moodle

A

Šta

Pokyny - GC - Video

GC

24.4. test - 4.lekce

test - klasifikován

Fr

Mš

Fonetická cvičení
https://www.youtube.com/watch?v=j4zpM
decGq4
- nahlas zřetelně opakovat
Passé simple
https://www.youtube.com/watch?v
=Ww7O57PAfVw
- zhlédni video a udělej si
výpisky

Bakaláři

výpisky v sešitě

konverzace,
konzultace a
procvičování na
skypu po předchozí
domluvě na WA

N

Jn

L46 - test; Deutsche Welle Einstufungstest B1

Google Classroom

N

Sn

Lekce 45
opakování slovní zásoby v pracovním
sešitě - individuální opakování již splněné

Vše zadáno zde

HW - na Moodle do
26/4.

Google Kvíz 21. 4.;
screenshot DW EB1
22. 4.
samostudium, nic
nemusíte posílat.
Individuální

práce není
hodnocena známkou

:
práce str 84,85
opakování relativních vět - to je ten pán,
který…prac. sešit str. 86 cv 9
86/10 vedlejší věty s wo a was ...doplnit
86/11 práce se slovní zásobou
učebnice str. 54 cv 6b, 7- práce s textem +
úkoly k textu str 55 / 7,8, 9

konzultace přes WA
skupinu

Zsv

Hr

Profesní volba

Bakaláři

Výpisky do sešitu,
poslat mailem

D

Er

2. světová válka - 1. a 2. etapa

moodle
DISCORD

prezentace dle zadání
v moodlu

Z

Sg

Doprava světa

Dokumenty

poznámky

M

Čm

Odchylky

Bakaláři
(dokumenty-veřejné-V 7.B-6.týden)

domácí úkoly,
vyplněné PL
24.4. test

F

Wt

vznik elektromagnetického vlnění
elektromagnetický dipól
elektromagnetická vlna

Moodle

výpisky, řešení úloh

Ch

Ne

Bi

Pa

plod, květenství -krytosemenné rostliny

prezentacevideochat
https://eluc.kr-olomo
ucky.cz/verejne/lekc
e/41

KA

Kl

MT:Czech Public Holidays, focus on
Easter-četba,poslech

Google classroom
Bridge-online.cz

výpisky

vlastní výpisky
z textů-shrnutí

Samostudium
on-line výuka ve
skupinách +
samostudium
samostudium

dotazy - email, fórum

diskuze, videochat

bodové hodnocení

:
Termín: do 24.4.

youtube

SBi

Pa

trávicí soustava

videochat- google
meet

poznámky + testové
otázky

SCh

Čv

Opakování CHR a ovlivnění rovnováhy.
Rovnováha v acidobazických reakcích, pH

Bakaláři DÚ,
Dokumenty

kahoot.it - testy,
cvičně pracovní listy

SM

Kb

Integrační metody

classroom

test

SM

Pc

Substituce v integrálu

SvS

Ja

náboženství

Akce K -web NK,
google classroom,
bakaláři

SvS

St

Problémy současné společnosti

Bakaláři

SZ

Sg

Přírodní poměry kontinentů

internet

Pg

Pc

Procedury bez parametrů

Bakaláři, Moodle

Bakaláři

diskuze (videochat)
poznámky do sešitu

poznámky v sešitě

úvaha nad morálním
směřováním
společnosti
procvičování
poznámky v sešitě

testy
laděné programy

:

třída 3.A, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Jř

Karel Poláček - Bylo nás pět
(prezentace+pracovní list-hodnocená
práce do 23.4.),
Karel Poláček - Muži v ofsajdu - četba
ukázky, prac. list
Eduard Bass- Cirkus Humberto,výpisky do
sešitu, četba ukázky v Čítance 3
str.160,161 (do 26.4.)
Lexikologie - slovo, sousloví, frazém
(prostudovat pojmy + cvičení)

Google Classroom

pracovní list

A

Hz

Revision of adverbs, literary genres

Google Classroom

pracovní list

A

Pr

Google Classroom

pracovní list

N

Jn

L4C: Telefonieren am Arbeitsplatz

Google Classroom

vyplněné a
odevzdané PL

N

Sn

Schritte 4 - pracovní sešit str 82 cv 1 práce s textem +cv 2. Nová slovní zásoba
písemně do sešitu.
Opakování spojek vět vědlejších a
postavení slovesa ve VV - 82/3
Spojky vět hlavní, které ovlivňují slovosled
-deshalb, darum, deswegen, trotzdem,
außerdem, sonst - sloveso hned po
spojce - str 82/4, 83/6,8
Písemně zpracovat do sešitu a poslat na
WA skupinu cv 5 str 83

vše zadáno zde

samostudium

2B Grammar Bank, pracovní list

83/5 písemně zaslat
na WA

poznámka

:
Zsv

Ja

mezinárodní ekonomie

google classroom,
bakaláři

vypracovat

D

St

Cesta k Mnichovu

Bakaláři

analýza událostí roku
1938

Z

Sg

M

Kb

Polohové úlohy v prostoru

Bakaláři, classroom

učebnice

F

Stu

Světlo jako elektromagnetické vlnění,
Šíření světla
DÚ sbírka 189/9; 190/20; 192/30;

zadání - Bakaláři

vyfocené výpisky,
příklady i DÚ zaslat
na e-mail

Ch

Sp

dusíkaté deriváty, nitrosloučeniny charakteristika

pracovní list dokumenty - bakaláři

vypracovat PL

Bi

Šv

nahosemenné rostliny

bakaláři

KA

Kl

SBi

Pa

SCh

MT: Czech Public Holidays,focus on
Easter-important days in the calendar ,
their meaning,symbols

samostudium

př.4.15-4.19/126-127

samostudium
samostudium

Google classroom
Bridge-online.cz/
maturitní temata

vlastní výpisky z textu

bodové hodnocení

trávicí soustava

videochat- google
meet

poznámky + testové
otázky

diskuze (videochat)

Čv

Opakování CHR a ovlivnění rovnováhy.
Rovnováha v acidobazických reakcích, pH

Bakaláři DÚ,
Dokumenty

kahoot.it - testy,
cvičně pracovní listy

SM

Kb

Integrační metody

classroom

test

SM

Pc

Substituce v integrálu

SvS

Ja

náboženství

Bakaláři
Akce K - web NK,
google classroom,
bakaláři

poznámky v sešitě

poznámky do sešitu

:
SvS

St

Problémy současné společnosti

Bakaláři

úvaha nad morálním
směřováním
společnosti

SZ

Sg

Doprava

Dokumenty

poznámky

Pg

Pc

Procedury bez parametrů

Bakaláři, Moodle

poznámky v sešitě

laděné programy

TV

Dx

Cvičení podle
materiálu na
gymkvary.cz

Tipy na program
pohybových aktivit

http://gymkvary.cz/no
de/1736

Týdenní pohybový plán

samostudium

:

třída V8.A, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

Č

Uh

Opakování liter. směrů a spisovatelů k
didaktickému testu

Bakaláři, Komens

A

Hi

opakování maturitních témat: the USA, Big
cities

Google classroom

Google Classroom

samostudium, Google
forms

A

Hz

Opakování maturitních témat New Zealand,
Holidays, Mass Media

Bakaláři

Zpracované články z
časopisu

samostudium

Fr

Mš

Opakování maturitních témat č. 16-19
Quelles sont tes passions et tes loisirs? samostatný ústní projev

Bakaláři

N

Tu

Landeskunde der deutschsprachigen Länder

Bakaláři

Srovnávací
prezentace

Samostudium

Zsv

Hr

Opakování filozofie starověké Indie a Číny,
antická fil.

Bakaláři

Odpovědi na zadané
otázky - poslat
mailem

Samostudium

D

Er

bakaláři

výpisky

M

Pc

Úlohy státních maturit

Bakaláři, Moodle

vyřešené úlohy

F

Ld

Experimentální metody výzkumu částic učebnice str.138 až 151

Bakaláři

Domácí úkol učebnice str. 147 ,
příklad 4 a 5
Poslat na školní e mail !

Moderní doba II. - opakování

výstupy

poznámka
samostudium

konverzace, konzultace na
skypu dle předchozí
domluvy na WA

samostudium
cvičný maturitní test

:
Ch

Sp

metabolismus bílkovin

pracovní list dokumenty bakaláři

vypracovat PL

Bi

Pa

opakování k maturitě

videochat

-

KA

Hš

Pokyny - Moodle - Topic 42. Political
systems of the USA, UK and CR (Topic 43)

Moodle

KA

Lg

Charity - pracovní list

Komens

SBi

Štg

opakování maturitních témat

pracovní
listy,web(Biomach
…)

SBi

Šv

ekosystém

bakaláři

SCh

Sp

opakování maturitní otázky 11 - 15

pracovní listy

vypracované PL

SM

Čm

Opakování k MZ

Bakaláři
(dokumenty-veřejné-SM4-6.a7.týden)

vypracované PL

SM

Pp

Vzdálenosti útvarů. Srovnání možných
přístupů k řešení problému.

sylabus zaslaný
seminaristům
emailem

vyřešené zadané
úlohy na email
Papez@gymkvary.e
u

BiCh

Šv

opakování k maturitě- lipidy a sacharidy

dodané materiály

SvS

St

Opakování maturitních témat

Bakaláři

samostudium

SZ

Sg

Maturitní ot. 46-50

Dokumenty

poznámky

samostudium

-

samostudium
vypracované MO

samostudium

samostudium
samostudium

samostudium - opakování
a shrnutí

samostudium

samostudium

:
Dg

Pc

Opakování konstrukcí

Bakaláři, Moodle

poznámky v sešitě

SF

Th

Počítání přípravných úloh k maturitě z fyziky.

Bakaláři dokumenty.

SMF

Sk

Kvantová fyzika - elektronový obal

komens

test

SČL

Ba

Opakování uměleckých směrů k MZ

úkoly na Google
Classroom

test

SD

Er

Opakování MT

moodle
DISCORD

test + PL

samostudium
samostudium

on line výuka

:

třída V8.B, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

Kv

Procvičování mluvnických a
pravopisných testů, didaktické testy
Cermatu, vypracování rozborů literárních
děl.

Internet, Bakaláři

příprava na
individuální
konzultace od 11.
května

A

Pr

Maturitní téma Science and technology;
kvíz

Google Classroom

kvíz

A

Šta

Maturitní témata, individuální online
konverzace

GC

konverzace dle domluvy

Fr

Mš

Opakování maturitních témat č. 16-19
Quelles sont tes passions et tes loisirs? samostatný ústní projev

Bakaláři

konverzace, konzultace na
skypu dle předchozí
domluvy na WA

N

Ho

Online kurz Nicos Weg

Zsv

Hr

D

Er

M

Wb

F

Wt

Google Classroom

online kvíz L4-5
(22.4.)

kvíz bude hodnocen

Bakaláři

Odpovědi na zadané
otázky- poslat
mailem

Samostudium

bakaláři

výpisky

Trénování testů na státní maturitu z
matematiky
Zadání příkladů k procvičování na
profilovou zkoušku (50 příkladů)

školní Moodle

Vyřešení 2 starších
ročníků státní
maturity

Po každém testu odeslat
záznamový arch k rozboru
a to nejpozději následující
den

hvězdná velikost, procvičování k maturitě

Moodle

výpisky, řešení úloh

dotazy - email, fórum

Opakování - fil.starověké Indie a Číny,
antická fil.
Moderní doba II. - opakování

samostudium

:
Ch

Sp

metabolismus bílkovin

pracovní list dokumenty - bakaláři

vypracovat PL

samostudium

Bi

Ci

Maturitní témata

Google Meet

KA

Hš

Pokyny - Moodle - Topic 42. Political
systems of the USA, UK and CR (Topic
43)

Moodle

KA

Lg

Charity - pracovní list

Komens

KN

Tu

MO 19 - 20

Bakaláři

vypracované okruhy

samostudium

SD

Er

Opakování MT

moodle
DISCORD

test + PL

online výuka

SF

Th

Th

Počítání přípravných
úloh k maturitě z
fyziky.

Bakaláři dokumenty.

SBi

Šv

opakování k maturitě - lipidy, sacharidy

dodané materiály

SCh

Sp

opakování maturitní otázky 11 - 15

pracovní listy

vypracované PL

SM

Čm

Opakování k MZ

Bakaláři
(dokumenty-veřejné-SM4-6.a7.týden

vypracované PL

SM

Pp

Vzdálenosti útvarů. Srovnání možných
přístupů k řešení problému.

sylabus zaslaný
seminaristům
emailem

vyřešené zadané
úlohy na email
Papez@gymkvary.e
u

online výuka

samostudium

samostudium - opakování
a shrnutí

:
BiCh

Šv

ekosystém

bakaláři

SvS

Ja

české filozofické myšlení, trh a jeho
zákony

google classroom,
bakaláři

google classroom

SvS

St

Opakování maturitních témat

Bakaláři

samostudium

SZ

Sg

Mat. ot. 46-50

Dokumenty, Atlas ČR

poznámky

Dg

Pc

Opakování konstrukcí

Bakaláři, Moodle

poznámky v sešitě

SMF

Sk

Kvantová fyzika - elektronový obal

komens

test

SČL

Ba

Opakování uměleckých směrů k MZ

úkoly na Google
Classroom

test

DU

Uh

Nefigurativní malířství v Čechách F.Kupka, V. Pressig, M. Medek
seminární práce

Tv

Hr

Individuální pohybové aktivity

Bakaláři

samostudium
samostudium

samostudium

samostudium

Samostudium

:

třída 4.A, termín: 20. - 24. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

Ba

Opakování lit. směrů a spisovatelů k
didaktickému testu, opakování skladby k
DT

Google Classroom

test na GC

samostudium

A

Rá

Opakování File 8B, časopis Bridge

Bakaláři

PL

samostudium

A

Šta

Maturitní témata, individuální online
konverzace

GC

N

Hk

N

Tu

Zsv

Ja

D

Er

M

Kb

Didaktické testy, příklady k profilové
matematice

classroom

F

Wt

hvězdná velikost, procvičování k maturitě

Moodle

Ch

Šv

opakování obecné chemie

dodané materiály

Deutsche Literatur. Der Dichter Goethe.
Goethe und Westböhmen.

samostudium,
individ.konverzace

Bakaláři

Práce s pracovním
listem. Dohledání
informací na webu.

samostudium

Opakování maturitních témat č. 19 a 20
- příprava na samostatný ústní projev

Bakaláři

konverzace,
přihlášení na
Google Classroom

samostudium

MT 11

google classroom,
bakaláři

google classroom

samostudium

bakaláři

výpisky

Moderní doba II. - opakování

samostudium
samostudium

výpisky, řešení úloh

dotazy - email, fórum
samostudium

:
Bi

Štg

Opakování maturitních témat

pracovní listy,

KA

Hš

Pokyny - Moodle - Topic 42. Political
systems of the USA, UK and CR (Topic
43)

Moodle

KA

Lg

Charity - pracovní list

Komens

KN

Tu

MO 19 - 20

Bakaláři

SBi

Štg

SBi

Šv

ekosystém

bakaláři

SCh

Sp

opakování maturitní otázky 11 - 15

pracovní listy

vypracované PL

SM

Čm

Opakování k MZ

Bakaláři
(dokumenty-veřejné-SM4-6.a7.týden

vypracované PL

SM

Pp

Vzdálenosti útvarů. Srovnání možných
přístupů k řešení problému.

sylabus zaslaný
seminaristům
emailem

vyřešené zadané
úlohy na email
Papez@gymkvary.
eu

BiCh

Šv

opakování k maturitě-lipidy, sacharidy

dodané materiály

SvS

Ja

české fil. myšlení, trh a jeho zákony

google classroom,
bakaláři

Opakování maturitních témat

pracovní listy
web(Biomach…)

do 22.4. odeslat
vypracované
zvolené téma!

samostudium

vypracované
okruhy

samostudium

vypracované MO

samostudium
samostudium
samostudium

samostudium - opakování a
shrnutí

samostudium
google classroom

samostudium

:
SvS

St

Opakování maturitních témat

Bakaláři

samostudium

SZ

Sg

Mat. ot. 46-50

Dokumenty, atlas
ČR

poznámky

Dg

Pc

Opakování konstrukcí

Bakaláři, Moodle

poznámky v sešitě

SF

Th

Th

Počítání přípravných
úloh k maturitě z
fyziky.

Bakaláři dokumenty.

SMF

Sk

Kvantová fyzika - elektronový obal

komens

test

SČL

Ba

Opakování uměleckých směrů k MZ

úkoly na Google
Classroom

test

DU

Uh

Nefigurativní malířství v Čechách F.Kupka, V. Pressig, M. Medek seminární
práce

SD

Er

Opakování MT

moodle
DISCORD

test + PL

samostudium

samostudium

on line výuka
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