třída V1.A, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce
Příslovečné určení,
grafické znázornění
Četba v čítance

prostředí

výstupy

poznámka

Bakaláři, WhatsApp,
Zoom.us

Učebnice s.74 a 76
(oranžové tabulky); 75/1, 2;
grafy VJ
Čítanka (140 - 141, četba
příběhů)

Online výuka přes
Zoom.us: pondělí
9:45 - 10:45 (kdo se
nezúčastní, nalezne
vše v Bakalářích v
Dokumentech)

Google form hodnocený
vlastní timetable

vše podrobně
zadáno v Google
classroom

Č

No

A

Hi

U3 - kontrola učiva
U4 - Vocabulary: School subjects

Google Classroom

A

Šta

online hodina, reading-p.44 (BBC
culture)

zoom,google
classroom

Ov

Hr

Bakaláři
1.symboly č.státnosti
2.ČR-moc zákonodárná

D

St

Starověký Řím - punské války

Bakaláři

Z

Dx

Atmosféra

http://gymkvary.cz/vy
uka/predmet/Z

M

Mch

Úkol č. 7

Bakaláři DÚ

Nová látka: Složený zlomek –

online hodina v
úterý v 10h (dle
rozvrhu) kdo nebude,
najde vše v G),
cvičení v GC
Výpisky do sešitu,
1.poslat mailem do
29.4.
2.poslat mailem do
6.5.

Samostudium

zápisky
Samostudium
Úkol č. 7 naskenuj
nebo ofoť a pošli na

Přítomný čas
průběhový

učebnice str. 90-91, do sešitu si
opiš pravidlo v rámečku na str.91.

můj mail do 1. 5.

Podívej se na videa, v prvním videu
je nová látka jen první dvě a půl
minuty, druhé video je již těžší
příklad:
https://www.youtube.com/watch?v=
VKFaxYCkBCI
https://www.youtube.com/watch?v=
_GDZt8s3XoE
Vypočti, označ jako úkol č. 7 a
pošli: str.92/cv.2; str.92/cv.3;
str.94/cv.5.
V posledním cvičení dodrž přesně
postup i zápis výpočtu podle
druhého videa.

F

Ld

Samostudium - elektrický proud ,
elektrický obvod - učebnice str. 117
až 119 + pracovní listy + video +
úkol

Bakaláři

Úkol - učebnice str.
120 - cvičení 5
Pracovní list
Poslat na e -mail !
video

Ch

Gr

Kovy - měď, zlato, stříbro (výpisky
do sešitu ze strany 56-57 - tučné
písmo)
Trénujte zpaměti značky
probraných prvků (H, O, N, F, Cl,

Google classroom

Zápisky do sešitu

NEPOSÍLAT

Br, I, C, S, P, Si, Al, Fe, Cu, Au,
Ag)
Bi

Pa

Měkkýši- dokončení celého kmene
vč. hlavonožců ( zodpovědět
otázky viz dú v Bakalářích)

Bakaláři- domácí
úkoly

mail

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

Bakaláři

Výpisky do sešitu

čtvrtek- 30/4

VT

Hb

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

VT

Kd

E-mail, úkol dle zadání

Vv

Lg

Ilustrace pohádky- libovolná
technika

Vv

Uh

Ilustrace k pohádce - pokrač.,
libovolná technika

Tv

Pu

Sportovní aktivity v přírodě.

Bakaláři.

dobrovolný úkol

Hv

Zt

Vyhodnocení předcházejících
hud.hádanek + shrnující kvíz

Google Classroom

dobrovolný úkol

odevzdat do 1. týdne
od zadání

dobrovolná práce
Bakaláři, Komens

dobrovolná práce

třída V1.B, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět
Č

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Li

Po a Př - opakování a procvičování. uč. str
68 - 69
https://www.youtube.com/watch?v=x4Kyb
m2pvyg
https://www.youtube.com/watch?v=oMZZ4
5s6vx4
Sloh - vypravování str. 131 cv. 2 a), 2b)
LV - četba podle vlastního výběru

Bakaláři, internet

procvičování na
https://www.umimece
sky.cz/cviceni-vetne-cl
eny-podmet-prisudek

Moodle

poznámka

dú str. 131/ 2a,b
vypracujte podle
pokynů v Bakaláři do
1. 5. poslat na mail

A

Hš

Přítomný čas průběhový - pokyny a
materiály - Moodle - Téma 43. School
subjects - prac. sešit 43/8, 9.

A

Kl

Unit 4: My school timetable for this year
(school subjects) -viz odkaz
Termín: do 30.4.

Ov

Hr

Symboly české státnosti

Bakaláři

Výpisky do sešitu,
poslat mailem do 5.5.

D

Li

1) První triumvirát str. 112 - 113
video
https://www.televizeseznam.cz/video/slavn
edny/den-kdy-caesar-prekrocil-rubikon-10-

Bakaláři

1) místo výpisků
odpovědi na otázky
str. 113 (odpověď na
3. otázku najdete také

http://gymkvary.cz/info

Krátký úkol - pokyny Moodle 43 - do
3/5/2020.

Google
classroom-tabulka
nakreslená do šk.
sešitu

Ve středu 29/4 v
10:00 - 10:30 online
video konzultace - na
Zoom.us (dle pokynů
v Moodlu) dobrovolné
bodové hodnocení

Samostudium

ve videu) poslat na
mail do 1. 5.
2) výpisky - neposílat

leden-152147
2) Caesar, druhý triumvirát, shrnutí
str. 114 - 115
Z

Dx

Atmosféra

http://gymkvary.cz/vy
uka/predmet/Z

Online hodina,
samostudium

Online hodina na
Zoom (pošlu třídě
odkaz), středa 11:00
M

Stu

Dělení zlomků, str.81-89, opakování učiva

zadání - Bakaláři

vyfocené výpisky,
příklady i DÚ zaslat
na e-mail

F

Ld

Samostudium - elektrický proud ,
elektrický obvod - učebnice str. 117 až
119 + pracovní listy + video + úkol

Bakaláři

Úkol - učebnice str.
120 - cvičení 5
Pracovní list
Poslat na e -mail !
video

Ch

Gr

Kovy - měď, zlato, stříbro (výpisky do
sešitu ze strany 56-57 - tučné písmo)
Trénujte zpaměti značky probraných prvků
(H, O, N, F, Cl, Br, I, C, S, P, Si, Al, Fe,
Cu, Au, Ag)

Google classroom

Zápisky do sešitu

Bi

Ci

Měkkýši - plži
test - opakování Hlístice

Google Classroom
Zoom

výpisky

VT

Hb

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

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

NEPOSÍLAT

v úterý 9:00- 9:45
online výuka dobrovolně
odevzdat do 1. týdne
od zadání

VT

Kd

E-mail, úkol dle zadání

Vv

Lg

Ilustrace pohádky - libovolná technika

Vv

Uh

Ilustrace k pohádce - pokrač.,libovolná
technika

TV

Dx

Hv

Zt

Cvičení podle týdenního plánu

Vyhodnocení předcházejících
hud.hádanek + shrnující kvíz

Bakaláři

Výpisky do sešitu
dobrovolná práce

Bakaláři, Komens
http://gymkvary.cz/no
de/1743

Google Classroom

dobrovolná práce
Domácí úkol, foto,
video z cvičení.
Detaily v odkazu
http://gymkvary.cz/no
de/1743
dobrovolný úkol

třída V2.A, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

No

Doplněk
Grafické znázornění věty jednoduché

Bakaláři, WhatsApp,
Zoom.us
https://www.umimec
esky.cz/rozbory-dopl
nek-3-uroven/3616

Učebnice 86 (oranžová
tabulka k Doplňku + cv. 1 +
grafické znázornění VJ)
PS: 37/14, 15, 16
Online procvičování
doplňku

Online výuka přes
Zoom.us: úterý
9:45 - 10:45 (kdo se
nezúčastní, nalezne
vše v Bakalářích v
Dokumentech)
Do neděle 3.5. mi
zašlete grafické
znázornění 5 vět, jež
naleznete v
Bakalářích v
Dokumentech.

A

Lg

Poslech (R + R , Gate)
Čtení- učebnice English plus 30/3,4
(viz. pracovní list)

Bakaláři, Komens
https://www.bridge-o
nline.cz/

Řešení poslechových testů
a cvičení z učebnice zaslat
na email do 1.5.

A

Šta

Slovíčka učebnice str.18,
předložky,prac.sešit str.16 a 17

učebnice,prac.seš,
GC

Fr

Mš

Dopravní prostředky, slovesa PARTIR a
ALLER

Bakaláři

poznámky v sešitě
vypracovaná cvičení
písemně v sešitě

skype/zoom ve
čtvrtek v 11.00

Vše zadáno zde

Vše vypracovat do

kontrola v pátek v

uč. str. 64 - tabulka se slovesy partir (odejít, odjet) a
aller (jít, jet) - přepsat do sešitu
https://www.youtube.com/watch?v=Yw0ZiDwhGb4
https://www.youtube.com/watch?v=EyoYfX-hYgE
pozorně poslouchat a několikrát nahlas
pečlivě zopakovat
64/1, 2

N

Sn

Opakování!

Zoom středa 13.00
nic neposílat mailem

pracovní sešit str 55 Training Lesen
str 56 Training: Hören, Schreiben
poslechové CD je součástí učebnice.
Jestliže již někdo má cvičení hotové,
stejně to zopakovat, projit texty i poslechy,
budu se na to ptát.
Pátek 9:00 online výuka pře ZOOM- téma
zápor kein/keine/ kein/ - předpokládané
znalostí - umět sklońovat člen neurčitý ve
všech pádech a rodech, znalost slovní
zásoby - podstatná jména a jejich členy
Bakaláři

pracovního sešitu

9:00 při online
výuce.

Výpisky do sešitu,
učebnice str.48-9
poslat mailem

Samostudium

Ov

Hr

Ochrana přírodního a kulturního bohatství

D

Sn

Raný novověk - úvod
uč. str 121 -úvod, Společnost, Stavypísemně zpracovat odpovědi k otázkám
na str 122
Str. 122 - Manufaktury - vypracovat
odpovědi k otázkám na str 122
str. 123 Peníze - písemně do sešitu
odpovědi str 123
str 123 Shrnutí - zamyslete se nad dvěma
posledními otázkami a zpracujte je do
sešitu.
Přečtěte te si všechny zajímavosti po
stranách učebnice na str 121-123

Z

Hu

Státy východní Asie

Bakaláři

Učebnice str.114 115

M

Wb

Mnohočleny - násobení, dělení.

školní Moodle

Učebnice př/str

Vše zadáno zde

učebnice - str 121-123 samostudium
výpisky do sešitu,
NEPOSÍLAT
odpovědi k otázkám

Po každé vyučovací

teorie: výuková videa a učebnice Výrazy 1

4,5 6,7/125 1,2/127
+řešení testu

test - čtvrtek 8.00-9.00

hodině odeslat
příklady a to
nejpozději
následující den, test
ihned v časovém
limitu.

F

Wt

měření atmosférického tlaku

Moodle

výpisky, řešení úloh

dotazy - email, fórum

Ch

Gr

Sublimace - učebnice str. 20, YouTube
video - Sublimace jódu (PetersLAB)

Google classroom

Výpisky dle učebnice
Protokol dle videa

Zaslat do 3.5.2020

Bi

Pa

list- stavba a význam

učebnice, str. 70-72

pracovní list str. 30-32

mail do 7. 5.2020

VT

Hb

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

VT

Kd

Word - recenze filmu

Bakaláři

vyhledání zdrojů

Vv

Jř

Věci kolem nás - libovolná technika

Vv

Lg

Věci kolem nás - libovolná technika

Hv

Zt

5.hudební hádanka

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

odevzdat do 1. týdne
od zadání

dobrovolná práce
dobrovolná práce
Google Classroom

dobrovolný úkol

třída V2.B, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

No

Doplněk
Grafické znázornění věty jednoduché

Bakaláři, WhatsApp,
Zoom.us
https://www.umimec
esky.cz/rozbory-dopl
nek-3-uroven/3616

Učebnice 86 (oranžová
tabulka k Doplňku + cv. 1 +
grafické znázornění VJ)
PS: 37/14, 15, 16
Online procvičování
doplňku

Online výuka přes
Zoom.us: úterý
10:45 - 11:45 (kdo
se nezúčastní,
nalezne vše v
Bakalářích v
Dokumentech)
Do neděle 3.5. mi
zašlete grafické
znázornění 5 vět, jež
naleznete v
Bakalářích v
Dokumentech

A

Kl

Unit 2: Homes in Britain-video watching
and new vocabulary ( types of houses)
Termín: do 30.4.

Google
classroom-odpovědi
na otázky k tématu

výpisky do šk. sešitu
bodové hodnocení
dle WB str. 95-viz
obrázky-český překlad

A

Pr

Multirom: interaktivní cvičení z lekce 1 +
video

Google Classroom

Fr

Mš

Dopravní prostředky, slovesa PARTIR a
ALLER
uč. str. 64 - tabulka se slovesy partir (odejít, odjet) a
aller (jít, jet) - přepsat do sešitu
https://www.youtube.com/watch?v=Yw0ZiDwhGb4
https://www.youtube.com/watch?v=EyoYfX-hYgE
pozorně poslouchat a několikrát nahlas
pečlivě zopakovat
64/1, 2

Bakaláři

tento týden nic
neodevzdáváme
poznámky v sešitě
vypracovaná cvičení
písemně v sešitě

v pondělí 4.5. test
na lekci 1
skype/zoom ve
čtvrtek v 11.00

N

Ho

Lektion 6 Určování času
Kursbuch: poslech a čtení s
porozuměním str. 39, určování denní doby
a času
Arbeitsbuch: procvičování str. 50/7-14

podrobné zadání
krok po kroku
Google Classroom

vypracovaná cvičení v
pracovním sešitě

videokonference na
zoom.us ve čtvrtek
30.04. v 11:00

Ov

Hr

Ochrana přírodního a kulturního bohatství

Bakaláři

Výpisky do sešitu,
učebnice str.48-9,
poslat mailem

Samostudium

D

St

Evropa a české země před 30. letou
válkou

Bakaláři

opakování z učebnice

Z

Hu

Státy východní Asie

Bakaláři

Učebnice str. 114 115

M

Mch

Úkol č. 7

Bakaláři DÚ

Nová látka: Rovnice – ekvivalentní úpravy
. Vyměň učebnici za: Rovnice a
nerovnice a nastuduj str. 9 – 13.

Úkol č. 7 naskenuj
nebo ofoť a pošli na
můj mail do 1. 5.

Podívej se na video (video je delší, vyhraď
si více času, využij i příklady na
samostatné procvičení, které jsou součástí
videa):
https://www.youtube.com/watch?v=iL6awq
CDvEU
Vypočti, označ jako úkol č. 7 a pošli:
str.22/cv.3; str.23/cv.5

F

Wt

měření atmosférického tlaku

Moodle

výpisky, řešení úloh

dotazy - email,

fórum
Ch

Gr

Sublimace - učebnice str. 20, YouTube
video - Sublimace jódu (PetersLAB)

Google classroom

Výpisky dle učebnice
Protokol dle videa

Zaslat do 3.5.2020

Bi

Gr

Rostlinné orgány - shrnutí (tvorba
křížovky, zadání na Google classroom)

Google classroom

Vyplněná křížovka
včetně otázek

Zaslat do 3.5.2020

VT

Hb

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

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

VT

Kd

Word - recenze filmu

Bakaláři

vyhledání zdrojů

Vv

Jř

Věci kolem nás - libovolná technika

Vv

Lg

Věci kolem nás - libovolná technika

TV

Dx

Cvičení podle týdenního plánu

Hv

Zt

5.hudební hádanka

odevzdat do 1.
týdne od zadání

dobrovolná práce
dobrovolná práce
http://gymkvary.cz/no
de/1743

Google Classroom

Domácí úkol, foto,
video z cvičení.
Detaily v odkazu
http://gymkvary.cz/no
de/1743
dobrovolný úkol

třída V3.A, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

No

Souvětí souřadné a podřadné, grafické
znázornění, korektura textu
Šoa - týden 2. (Očima dítěte)

Bakaláři, WhatsApp

Učebnice s.80/6, 7
Čítanka s. 156 - 159
(práce s textem +
stručný medailonek
autora textu zapište
do portfolia)

Průběžná práce na
hodnoceném
portfoliu k tématu
Šoa (úvodní pokyny
viz minulý týden;
portfolio mi
odevzdáte jako
celek, průběžně
neposíláte!)

A

Hi

EP 3 - Starter Unit
Adjectives - vocabulary p. 4; grammar
Comparatives and superlatives p. 5, ex.
1-3
Workbook - p.4 (ex. 1-4), p.5 (ex.1,2)

Google classroom

školní sešit - zápis
gramatiky,
vypracovaná cvičení
(pracovní sešit foto odeslat přes GC)

detailní zadání na
Google classroom

A

Pr

Lekce 8: Injuries + Present Perfect
pracovní list, video, workbook 66/1-4

Google Classroom

odevzdat pracovní list
+ foto stránky z WB

Vše odevzdávat
pouze
prostřednictvím
Google Classroom

Fr

Mš

Bakaláři

Plán města, ve kterém
bys chtěl žít (do 3. 5.)

skype/zoom ve
středu v 11.05

N

Sn

Obec
zopakuj si slovní zásobu týkající se
města
nakresli plán města, ve kterém bys
chtěl žít (pošli do 3. 5.)
Opakování po lekcích 12-15
Pracovní sešit str 51- Lesen 1a,b

Vše zadáno zde

vyplnit pracovní sešit

samostudium
NEPOSÍLAT

str. 52 Hören - cv 2a,b -CD je součástí
učebnice, nebo možné najít v mobilní
aplikaci BF
str. 52 3a
Úterý 10.00 online výuka ZOOM nepravidelná slovesa v perfektu
N

Zt

L15 - úterý 28.4.online kvíz na slovní
zásobu (PS str.50) + výklad perfekta

Google Classroom

naučit slovíčka a
zkoušení online 28.4.
udělat si poznámky do
dom. sešitu perfektum

Ov

Hr

Právní minimum

Bakaláři

Výpisky do sešitu,
učebnice str.56-60,
poslat mailem

D

Li

Sjednocovací procesy v Evropě sjednocení Německa a Itálie

Bakaláři

Výpisky do sešitu

Z

An

Přírodní oblasti Evropy

Bakaláři,WhatsApp

M

Stu

Rovnice v součinovém tvaru, DÚ na webu
školy (Příspěvky k výuce)

zadání - Bakaláři,
web školy

vyfocené výpisky,
příklady i DÚ zaslat
na e-mail

F

Ld

Zvuk , šíření zvuku , odraz zvuku učebnice str. 176 až 178

Bakaláři

Pracovní list - poslat
na školní e- mail !

samostudium

Ch

Sp

Kyseliny, hydroxidy - opakování

GOOGLE
CLASSROOM

test odevzdat do 6.5

samostudium

Bi

Ci

Užitečné živiny - metabolismus
Energetická rovnováha - výživa
Test - opakování trávicí soustava

Google Classroom
Zoom

Samostudium

výpisky do
zkoušení online
sešitu,práce s atlasem

čtvrtek 9:00 - 9:45
online výuka

VT

Hb

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

VT

Kd

Excel - funkce, zadaná práce do 15.5.

Vv

Lg

Příroda a jarní květiny - libovolná technika

TV

Dx

Cvičení podle týdenního plánu

HV

Re

Hudba a tanec - výrazový tanec

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

Bakaláři

výpisky v sešitu

odevzdat do 1. týdne
od zadání

dobrovolná práce
http://gymkvary.cz/no
de/1743

Domácí úkol, foto,
video z cvičení.
Detaily v odkazu
http://gymkvary.cz/no
de/1743

bakaláři, youtube

pusťte si krátkou
ukázku výrazového
tance na
https://www.youtube.c
om/watch?v=3iHSJAyis8
povinný úkol: blíží se
konec dubna a tedy
povinnost odevzdat
první referát zadaný
na začátku 2.
pololetí(podmínky
stejné jako při zadání)

dobrovolná práce
(nevztahuje se na
referát)

třída V3.B, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Li

SS a SP str. 80
Sloh - Souhrnné poučení o slohu - str. 133
dvě poučky
LV - četba podle vlastního výběru,
příprava zápisu do čtenářského deníku

Bakaláři, WA

dú učebnice str. 80
cv. 6 a, b, c,d
klasifikovaný dú do 1.
5. do 14 hodin
sloh - výpisky z
pouček

A

Hi

EP 3 - Starter Unit
Adjectives - vocabulary p. 4; grammar
Comparatives and superlatives p. 5, ex.
1-3
Workbook - p.4 (ex. 1-4), p.5 (ex.1,2)

Google classroom

školní sešit - zápis
gramatiky,
vypracovaná cvičení
(pracovní sešit foto odeslat přes GC)

A

Hš

Pokyny a materiály - Moodle - Topic 39.
Present simple (EP3 - Starter Unit). WB adjectives; comparatives and superlatives
(Starter Unit).

Moodle

WB - úkol (pokyny v
Moodlu 39) - do
3/5/2020.

Fr

Mš

Obec
zopakuj si slovní zásobu týkající se
města
nakresli plán města, ve kterém bys
chtěl žít (pošli do 3. 5.)

Bakaláři

Plán města, ve kterém
bys chtěl žít (do 3. 5.)

skype/zoom ve
středu v 11.05

krok po kroku na
Google Classroom

vypracovaná cvičení v
pracovním sešitě

videokonference na
zoom.us ve středu
29.4. od 11:00

N

Ho

L15 Minulý čas pravidelných sloves
Opakování AB 46/6-8
Kursbuch: čtení s porozuměním (str. 35)

poznámka
odevzdat včas!

detailní zadání na
Google classroom

a vlastní text v minulém čase (str. 36)
Arbeitsbuch: procvičování (str. 46-48)
N

Sn

Opakování po lekcích 12-15
Pracovní sešit str 51- Lesen 1a,b
str. 52 Hören - cv 2a,b -CD je součástí
učebnice, nebo možné najít v mobilní
aplikaci BF
str. 52 3a
Úterý 10:00 online výuka ZOOM nepravidelná slovesa v perfektu

Vše zadáno zde

vyplnit pracovní sešit

samostudium
NEPOSÍLAT

Ov

Hr

Právní minimum

Bakaláři

Výpisky do sešitu,
učebnice sr.56-60,
poslat mailem

Samostudium

D

Li

Sjednocovací procesy v Evropě sjednocení Německa a Itálie

Bakaláři

Z

Dx

Ministáty Evropy

http://gymkvary.cz/vy
uka/predmet/Z

Výpisky do sešitu
Online hodina,
samostudium

Online hodina na
Zoom (pošlu třídě
odkaz), čtvrtek 12:45
M

Wb

Lomené výrazy - opakování.
teorie: výuková videa
zadání: texty na Moodle
test - čtvrtek 9.00-10.00

školní Moodle

řešení příkladů na
opakování zadaných
na Moodle +řešení
testu

Po každé vyučovací
hodině odeslat
příklady a to
nejpozději
následující den. Test
je nutné odevzdat v

daném časovém
limitu.
F

Wt

tón, výška tónu, frekvence a perioda

Moodle

výpisky, řešení úloh

dotazy - email,
fórum

Ch

Čv

Opakování využití solí kyslíkatých kyselin
- uč. str. 81-83, výpočty z chemických
rovnic pomocí látkového množství.

Bakaláři DÚ,
Dokumenty

kahoot.it - testy,
cvičně pracovní listy

poznámky do sešitu

Bi

Pa

trávicí soustava

videochat

VT

Hb

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

VT

Kd

Vv
Hv

výpisky dle učebnice

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

Excel - funkce, zadaná práce do 15.5.

Bakaláři

výpisky v sešitu

Uh

Příroda, jarní květiny - libovolná technika

Bakaláři

Re

Hudba a tanec - výrazový tanec

bakaláři, youtube

po každé hodině
odevzdat do 1.
týdne od zadání

dobrovolná práce
pusťte si krátkou
ukázku výrazového
tance na
https://www.youtube.c
om/watch?v=3iHSJAyis8
povinný úkol: blíží se
konec dubna a tedy
povinnost odevzdat
první referát zadaný
na začátku 2.
pololetí(podmínky
stejné jako při zadání)

dobrovolná práce
(nevztahuje se na
referát)

třída V4.A, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Kv

Literární teorie, charakteristiky jednotlivých
pojmů, procvičování mluvnice a pravopisu
na Pravopisně.cz, četba literatury.

Bakaláři, GS,
internet

literární teorie

A

Hz

Gate magazine/April, reading (resp.
listening)

Google Classroom

odpovědi na otázky,
zaslat přes GC

A

Pr

U5 str. 55 přečíst + napsat esej - detaily
zadání v Google Classroom

N

Jn

L 23: Weg beschreiben im AB

Google Classroom

vyplněné a
odevzdané PL

N

Zt

L22 Nationalitäten, poslechy a
porozumění

Google Classroom

cvičení v PS

Ov

Hr

D

St

Studená válka - proces uvolňování a
evropská integrace

Bakaláři

Z

Dx

Česká republika

http://gymkvary.cz/vy
uka/predmet/Z

Orgány právní ochrany

Google Classroom

Google Classroom

Online hodina na
Zoom (pošlu třídě
odkaz), čtvrtek 11:00

poznámka

psaní zaslat přes
Google Classroom

Výpisky do sešitu,
učebnice str.35-6,
poslat mailem nebo
na GC
zápisky

Samostudium

samostudium
Online hodina,
samostudium

M

Čm

Kužel

Bakaláři
(dokumenty-veřejnéV 4.A-7.týden)

dú (zadaný 28/4)
odevzdat 30/4,
výpisky v sešitu,
vypracované PL

F

Wt

Slunce
určování neznámé veličiny ze vzorce

Moodle

výpisky, řešení úloh

dotazy - email, fórum

Ch

Gr

Sacharidy (cukry) - výpisky z učebnice
- Disacharidy (str. 73-74)
- Polysacharidy (str. 74-75)

Google classroom

Výpisky do sešitu,
procvičování v
pracovním sešitě

NEPOSÍLAT

Bi

Gr

Přeměněné horniny - výpisky z učebnice
(str. 62-64), procvičování v pracovním
sešitě

Google classroom

Výpisky do sešitu

NEPOSÍLAT

VT

Hb

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

odevzdat do 1. týdne
od zadání

VT

Kd

Access - další ovládací prvky

Bakaláři

úprava formuláře

Vv

Jř

Krajina - stromy

TV

Dx

HV

Re

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

Cvičení podle týdenního plánu

bigbít - Michal Kocáb a Pražský výběr

dobrovolná práce
http://gymkvary.cz/no
de/1743

Domácí úkol, foto,
video z cvičení.
Detaily v odkazu
http://gymkvary.cz/no
de/1743

bakaláři, youtube

podívejte se na
krátký dokument o
Pražském výběru na
https://www.youtube.
com/watch?v=LWy10
kCwdmI

dobrovolná práce
(nevztahuje se na
referát)

povinný úkol: blíží se
konec dubna a tedy
povinnost odevzdat
první referát zadaný
na začátku 2.
pololetí(podmínky
stejné jako při
zadání)

třída V4.B, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

Li

Řeč přímá a nepřímá str. 85
Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka,
věta neúplná = zvláštnosti větné stavby
str. 86, 87
Sloh - talk show

Bakaláři, internet

Výpisky do sešitu z poučky na str. 86
ke každé zvláštnosti
napsat příklad
dú zadán do
Bakaláře

A

Hi

Unit 5 Grammar: modal verbs
Student´s book p. 53 (schoolwork)
Workbook p. 43 and 83
School rules in the Czech Republic

Google classroom

schoolwork,
workbook,
pracovní list - writing

vše zadáno
podrobně v Google
Classroom

A

Kl

Unit 6: Campaigns and
campaigners-finding information on the
Internet
Termín: do 30.4.

Google classroom
Internet

odpovědi na otázky k
tematu

bodové hodnocení

N

Sn

pondělí 10:30 ZOOM online výuka
25L pracovní sešit- str 60, slovní zásoba,
přivlastňovací zájmeno ihr
str 61 vyplnit v pracovním sešitě
poslechová cvičení -fonetika - CD je
součástí knihy prac. sešit str 65/15,16,17

Vše zadáno zde

vyplnit pracovní sešit

samostudiu
NEPOSÍLAT

N

Tu

L 21: AB Vokabular, Übungen
Der Erste Mai

Google Classroom

vyplněné a
odevzdané PL

samostudium

Ov

Ja

občanské soudní řízení

D

Li

Vznik studené války, 1. fáze

Z

Pu

Světová námořní doprava. Kontinentální
a vnitrostátní přeprava.

Učebnice a atlas
světa.(str.93-95)

M

Ms

Podobnost-dokončení,goniom.fce

Bakaláři

Podle zadání v
bakalářích

F

Ld

Kosmonautika - učebnice str. 167 až 170
Účinky sil - učebnice str. 181 až 184

Bakaláři

Úkol - zadáno v
bakalářích
Poslat na školní e mail !

Samostudium

Ch

Čv

Polysacharidy, uč. str. 74-75.

Bakaláři DÚ,
Dokumenty

kahoot.it - testy,
cvičně pracovní listy

poznámky do sešitu

Bi

Gr

Přeměněné horniny - výpisky z učebnice
(str. 62-64), procvičování v pracovním
sešitě

Google classroom

Výpisky do sešitu

NEPOSÍLAT

VT

Hb

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

VT

Kd

Access - další ovládací prvky

Bakaláři

úprava formuláře

Vv

Jř

Krajina - stromy

HV

Re

bigbít - Michal Kocáb a Pražský výběr

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

učebnice (46,47)
google classroom
Bakaláři

výpisky, odpovědi na
otázky
Výpisky do sešitu
Výpisky, Otázka č. 1

Samostudium.

odevzdat do 1.
týdne od zadání

dobrovolná práce
bakaláři, youtube

podívejte se na krátký dobrovolná práce
dokument o Pražském (nevztahuje se na
výběru na
referát)
https://www.youtube.c
om/watch?v=LWy10k

CwdmI
povinný úkol: blíží se
konec dubna a tedy
povinnost odevzdat
první referát zadaný
na začátku 2.
pololetí(podmínky
stejné jako při zadání)

třída V5.A, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět

vyučující

Č

Jř

A

Hš

A

Pr

Fr

Mš

zadaná práce
Renesance v Čechách a na Moravě,
vyplnit pracovní sešit str.80 (test)
Fonetika a fonologie - opakování
Pokyny - Moodle - Topic 47. Telling a
story (anecdotes). Writing. Past perfect
(předminulý čas) - tutorial (konzultace).
4B str. 40 (čtení, cvičení)
-

N

Ho

Stravování
prac. s. str. 16/1, uč. str. 26 několikrát zhlédnout video bez
titulků, 26/1
zhlédnout video s titulky a vypsat
neznámá slovíčka / fráze

L30 Procvičování préterita, opakování L30

prostředí
GC,učebnice

Zt

L31 úvodní cvičení a texty + skloňování
přídavných jmen po členu neurčitém

hodnocená práce
odevzdat do 28.4.
hodnocená práce
odevzdat do 30.4.

poznámka
odevzdat do GC

Moodle

Writing - pokyny
Moodle 47 - do
3/5/2020

Google Classroom

foto str.40

Bakaláři

vypsaná slovní
zásoba v sešitě

skype/zoom ve
čtvrtek v 10.00

Google Classroom

vypracované úkoly v
pracovním sešitě,
pracovní list
(odevzdat jako google
dokument na GC do
08.05.)

videokonference na
zoom.us ve čtvrtek
30.04. v 10:00

Kursbuch: rozhovor Lena a Nora
(str.19/10)
Arbeitsbuch: Blogtext (str. 27/15)

N

výstupy

Google Classroom

učebnice a PS,
dokumenty v GC

Video tutorial (Zoom)
- po domluvě dobrovolně - viz
Moodle.

Zsv

Ja

sociální percepce a chyby v ní

učebnice, google
classroom

výpisky, pracovní listy

D

Er

Středověk - raný středověk - První státní
útvary na našem území

moodle

zápis do sešitu
DÚ č.6 (zadání 30.4.,
odevzdání 3.5. do
moodlu)

Z

Hu

Státy JV Asie a jejich hospodářství

Bakaláři

M

Čm

Rovnice a nerovnice v souč. a podíl. tvaru

Bakaláři
(dokumenty-veřejné-V 5.A-7.týden)

vyplněné PL,
výpisky do šešitu
dú

F

Th

Test: skládání a rozklad sil.
Řešení posledních úloh z kapitoly
Mechanika tuhého tělesa

Bakaláři, veřejné
dokumenty,
e-mail

řešení testu zaslat v
časovém limitu na
e-mail, stejně tak
řešení úloh ze
souboru mechanika
tuhého tělesa

Ch

Čv

Bakaláři DÚ,
Dokumenty

kahoot.it - testy,
cvičně pracovní listy

Bi

Štg

učebnice-str.152-156

zápis do sešitu

VT

Hb

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

Vv

Uh

Tv
TV chlapci

Pu
Dx

Výpočty z rovnic pomocí látkového
množství.
Pazi
Úkoly budou průběžně uvedeny v
Bakalářích - třídní kniha nebo v úkolech
Krajina, stromy - pokrač., libovolná
technika
Sportovní aktivity v přírodě.
Cvičení podle týdenního plánu

odevzdat na google
classroom
samostudium

poznámky do sešitu

odevzdat do 1. týdne
od zadání
dobrovolná práce

Bakaláři.
http://gymkvary.cz/no
de/1743

Domácí úkol, foto,
video z cvičení.
Detaily v odkazu

Samostudium.

http://gymkvary.cz/no
de/1743
Hv

Zt

5. hudební hádanka

Google Classroom

dobrovolný úkol

třída V5.B, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Mš

Renesance a humanismus v Čechách a
na Moravě
uč. 77-81, prac. s. 72-76
Písemně zodpovědět otázky v učebnici
pod textem str. 78, 79 a 81 (do 3. 5.).
Umělecký styl
uč. str. 109 - 111
procvičování psaní velkých písmen
(cvičení na internetu)

Bakaláři

poznámky v sešitě
vypracovaná cvičení
DÚ z literatury do 3. 5.

A

Hš

Pokyny - Moodle - Topic 47. Telling a
story (anecdotes). Writing. Past perfect
(předminulý čas) - tutorial (konzultace).

Moodle

Writing - pokyny
Moodle 47 - do
3/5/2020

Video tutorial
(Zoom) - po
domluvě dobrovolně - viz
Moodle.

A

Šta

Online meeting, unit 5,past perfect

Zoom, GC

Fr

Mš

vypsaná slovní
zásoba v sešitě

skype/zoom ve
čtvrtek v 10.00

-

N

Hk

Stravování
prac. s. str. 16/1, uč. str. 26 několikrát zhlédnout video bez
titulků, 26/1
zhlédnout video s titulky a vypsat
neznámá slovíčka / fráze

Aus Alt mach Neu - informace o aktuální
soutěži
Der Erste Mai

Bakaláři

Bakaláři

informace o soutěži
s možností zapojení

poznámka

samostudium

N

Zt

L31 úvodní cvičení a texty + skloňování
přídavných jmen po členu neurčitém

Zsv

Hr

Sociologie

Bakaláři

Výpisky do sešitu,
poslat mailem

Samostudium

D

St

Raný středověk - první státní útvary na
našem území

Bakaláři

zápisky

samostudium

Z

An

Bakaláři, WhatsApp

Zpracování
dokumentů, práce s
atlasem

M

Mch

Austrálie, Oceánie - hospodářství,
obyvatelstvo
Úkol č. 7
Nová látka: Euklidovy věty (přecházíme
na geometrii)
Podívej se na videa:
https://www.youtube.com/watch?v=hzqcol
2iRFo
https://www.youtube.com/watch?v=oXkI8
Pzwrh0
druhé video je cizojazyčné, snad to
nebude vadit.
Vypočti, označ jako úkol č. 7 a pošli:
str.87/cv.37.
Pokud se ti nebude dařit příklad vyřešit, je
podobný, ale ne stejný, vyřešený ve videu:
https://www.youtube.com/watch?v=ZwoNe

Google Classroom

Bakaláři DÚ

učebnice a PS,
dokumenty v GC

Úkol č. 7 naskenuj
nebo ofoť a pošli na
můj mail do 1. 5.

samostudium,
zkoušení online

DZHIK8

F

Ld

Proudění kapalin - učebnice str. 212 až
215
Opakování - fyz. veličiny a jednotky učebnice str. 18 až 21

Bakaláři

Úkol - zadáno v
bakalářích
Poslat na školní e mail !

samostudium

Ch

Sp

Hmotnostní zlomek - teorie

GOOGLE
CLASSROOM

Materiál - video výpisky do sešitu

samostudium

Bi

Ci

Test - ryby
Příprava na poznávačku - naše ryby

Google Classroom

VT

Hb

VT

Kd

Zoner Photostudio - další funkce

Vv

Lg

Seminární práce / Individuální projekty

Hv

Zt

5. hudební hádanka

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

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

Bakaláři

úprava fotografie

odevzdat do 1.
týdne od zadání

dobrovolná práce
Google Classroom

dobrovolný úkol

třída 1.A, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce
Dílo Williama Shakespeara - rozbor
hlavních děl

prostředí

výstupy

Bakaláři GC

úvaha nad dílem

poznámka

Č

Ba

A

Hi

F3B Speaking / Writing
Vocabulary - Dependent prepositions

Google classroom

Google form

podrobné zadání na
Google classroom

A

Kl

File 4: Adjectives with -ed/-ing,str.36,
File 4: useful words and
phrases-str.178-179-opakování( self-test)
Termín: do 30.4.

školní učebnice
Google classroom

GC-vypracované
cvičení

bodové hodnocení

N

Jn

L6E: Reiseland D - A - CH

Google Classroom

vyplněné a
odevzdané PL

N

Tu

L9: Karneval in Deutschland
Der Erste Mai

Google Classroom

vyplněné a
odevzdané PL

Zsv

St

Psychopatologie - psychozy a psychopatie

Bakaláři

zápisky

D

Er

Středověk - raný středověk - První státní
útvary na našem území

moodle

zápis do sešitu +
DÚ č.6 (zadání 30.4.,
odevzdání 3.5. do
moodlu)

samostudium

Z

Sg

Opakování Asie,Čína

poznámky,

Dokumenty

samostudium

M

Wb

Nerovnice - součinový tvar, podílový tvar.

školní Moodle

Pracovní sešit Výrazy,
rovnice a nerovnice

teorie: výuková videa a učebnice Rovnice

samostudium
samostudium

Po každé vyučovací
hodině odeslat

a nerovnice

každou hodinu 2 st.

test - středa 8.00-9.00

81+82, 83+84
+řešení testu

F

Ld

Proudění kapalin - učebnice str. 212 až
215
Opakování - fyz. veličiny a jednotky učebnice str. 18 až 21

Ch

Šv

termochemie

Bi

Šv

plazi

VT

Hb

Vv

Jř

Hv

Re

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

Bakaláři

bakaláři
bakaláři
dle pokynů v
Bakalářích

Úkol - zadáno v
bakalářích
Poslat na školní e mail !

samostudium

do 7.5.- odevzdání
do 7.5.-odevzdání
dle pokynů v
Bakalářích

Krajina - stromy
Auguste Rodin - prezentace
Nahrávací a záznamová technika

příklady a to
nejpozději
následující den, test
odeslat v časovém
limitu.

odevzdat do 1. týdne
od zadání
dobrovolná práce

bakaláři, youtube,
web

možnost si přečíst o
možnostch využití
mob. tel.k nahrávaní a
záznamu na
https://www.letemsvete
mapplem.eu/2018/11/27
/jak-apple-prispiva-k-rev
oluci-v-oblasti-hudby/
https://www.letemsvete
mapplem.eu/2011/07/10
/idj-mixazni-pult-pro-ipho

dobrovolná práce
(nevztahuje se na
referát)

ne/
https://www.redbull.com/
cz-cs/tech-11-aplikaci-n
a-smartphone-pro-hude
bniky

povinný úkol: blíží se
konec dubna a tedy
povinnost odevzdat
první referát zadaný
na začátku 2.
pololetí(podmínky
stejné jako při zadání)

třída V6.A, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

Uh

Realismus a naturalismus ve světové
literatuře - Ch. Dickens , Charlotte a Emily
Bronteovy (učebnice str. 86 - 87. Pracovní
sešit - str. 82 - 83 . Procvičování pravopisu
- pravopisné cvičení (oprava chyb v textu )

Bakaláři. Komens

vyplněné pracovní
listy

samostudium

A

Hš

Pokyny a materiály - Moodle - Topic 44.
Grammar exercises. Kahoot - question
formation.

Moodle.

Kahoot - do 3/5/2020.

A

Šta

opak.podmínkových vět (1.a 2.podm)U9A
- učebnice, čtení

Fr

Mš

Plus-que-parfait
https://www.youtube.com/watch?v
=PZi8xhSjiyo - zhlédnout a zapsat
do sešitu
- pracovní list Bakaláři - moje
dokumenty - FJ sexta - plus que
parfait (poslat do 3. 5.)

-

N

Ho

L39 Zájmenná příslovce - opakování,
podmiňovací způsob (ich würde)

N

Zt

L38 shrnutí a opakování

Zsv

Hr

Právo v každodenním životě-právní vztahy

učebnice, GC
Bakaláři

samostudium
poznámky v sešitě
pracovní list
Bakaláři - moje
dokumenty FJ sexta - plus
que parfait
(poslat do 3.
5.)

skype/zoom dle
předchozí domluvy
na WA

Google Classroom

vypracovaná cvičení v
pracovním sešitě

videokonference na
zoom.us v úterý
28.04. od 11:00

Google Classroom

dokumenty a online
cvičení

Bakaláři

Výpisky do sešitu,

Samostudium

poslat mailem
D

Er

Velká francouzská revoluce

Z

Pu

M

Pc

Mocniny s racionálním exponentem

Bakaláři

poznámky v sešitě

samostudium

F

Ld

Mechanické vlnění , vznik a druhy vlnění ,
rovnice postupného vlnění - učebnice str.
49 až 56

Bakaláři

Úkol - zadáno v
bakalářích
Poslat na školní e mail !

samostudium

Ch

Ne

Tetrely

Přísp. k v./ Bakaláři

poznámky do sešitu

samostudium

Bi

Šv

NS, SMS

bakaláři

do 7.5. odevzdání

Vv

Uh

Hv

Re

ČR - doprava, cestovní ruch, zahraniční
obchod. Práce s textem a atlasem ČR.

moodle

Bakaláři.

zápis do sešitu +
DÚ č.6 (zadání 30.4.,
odevzdání 4 .5. do
moodlu)

samostudium

Orientace v atlase.

Samostudium.

Seminární práce - individuální projekty,
výtvarné umění 20. stol.
Globální nonart

dobrovolná práce
bakaláři, youtube,
učebnice

učebnice str. 111-116
přečtěte si v učebnici
tuto kapitolu a pusťte
si jakoukoliv ukázku z
této doby (bluegrass,
hillbilly, country and
western …)
povinný úkol: blíží se
konec dubna a tedy
povinnost odevzdat

dobrovolná práce
(nevztahuje se na
referát)

Tv

Hr

Individuální pohybové aktivity

první referát zadaný
na začátku 2.
pololetí(podmínky
stejné jako při zadání)
Bakaláři

Dobrovolné

třída V6.B, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Kv

Rozbory literárních děl, česká realistická
literatura a divadlo, procvičování mluvnice
a pravopisu na Pravopisně.cz

Bakaláři, internet

rozbor díla

A

Hz

File 9B p.88/89/90

Google Classroom

zaslat odpovědi na
otázky

A

Kl

Didaktický test/maturita-poslechový test
Termín: do 30.4.

Fr

Mš
-

Plus-que-parfait
https://www.youtube.com/watch?v
=PZi8xhSjiyo - zhlédnout a zapsat
do sešitu
- pracovní list Bakaláři - moje
dokumenty - FJ sexta - plus que
parfait (poslat do 3. 5.)

Bridge online
Google classroom
Bakaláři

odpovědi k poslechu

poznámka

bodové hodnocení

poznámky v sešitě
pracovní list
Bakaláři - moje
dokumenty FJ sexta - plus
que parfait
(poslat do 3.
5.)

skype/zoom dle
předchozí domluvy
na WA

videokonference na
zoom.us v úterý
28.04. od 11:00

N

Ho

L39 Zájmenná příslovce - opakování,
podmiňovací způsob (ich würde)

Google Classroom

vypracovaná cvičení v
pracovním sešitě

N

Sn

41L
gramatika předložka wegen+2pád opakování skloňování členu
určitého/neurčitého ve všech pádech,
rodech - zaměřit se na 2 pád (RM, RS
koncovka es i u podst. jména des

Vše zadáno zde

samostudium
na Email zaslat názor
text str 47/8a.8b

Mannes) - procvičit v prc. sešitě str 46
práce s textem pr. s. 45/2, 47/ 8a přečíst
fórum- napsat vlastní názor cca 50 slov+
co byste udělali vy a proč. Vyjádřit, zda s
nějakým názorem souhlasíte.
Zsv

Ja

pracovní právo

učebnice, google
classroom

výpisky

D

St

Osvícenství - osobnosti

Bakaláři

zápisky

Z

An

Evropa - regiony

Bakaláři, WhatsApp

zpracování
dokumentů,práce s
atlasem

M

Ms

Logaritmické rovnice

Bakaláři

Podle zadání v
bakalářích

F

Stu

Odraz vlnění v řadě bodů, stojaté vlnění

zadání - Bakaláři

vyfocené výpisky,
příklady i DÚ zaslat
na e-mail

Ch

Ne

Tetrely

Přísp. k v./ Bakaláři

poznámky do sešitu

Bi

Štg

Žlázy s vnitřní sekrecí

učebnice str.142-152

zápis do sešitu

Vv

Jř

Hv

Re

Seminární práce, kresba stromu
Globální nonart

google clasroom
samostudium
samostudiem,
zkoušení online

samostudium

dobrovolná práce
bakaláři, youtube,
učebnice

učebnice str. 111-116
přečtěte si v učebnici
tuto kapitolu a pusťte
si jakoukoliv ukázku z
této doby (bluegrass,
hillbilly, country and
western …)

dobrovolná práce
(nevztahuje se na
referát)

povinný úkol: blíží se
konec dubna a tedy
povinnost odevzdat
první referát zadaný
na začátku 2.
pololetí(podmínky
stejné jako při zadání)

třída 2.A, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět
Č

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Ba

Česká realistická próza venkovská

bakaláři GC

četba a rozbor děl

poznámka

procvičování mluvnice a pravopisu na
Pravopisně.cz
A

Kl

Didaktický test/maturita-poslechová
část-ukázka
Termín: do 30.4.

Bridge online
Google classroom

odpovědi k poslechu

A

Lg

Opakování mluvnice: Reported speech
Esej (témata viz. PL)
Poslech (Gate)

bakaláři, Komens
https://www.bridge-o
nline.cz/

odpovědi k poslechu

N

Tu

Google Classroom

vyplněné a
odevzdané PL

N

Zt

L10 Anfrage schreiben,
Terminvereinbarung

Google Classroom

UČ a PS, přiložený
pr.list v GC

Zsv

Ja

pracovní právo

učebnice, google
classroom

výpisky

google classroom

D

St

Osvícenství - osobnosti

Bakaláři

zápisky

samostudium

Z

Sg

ČR- ZO, CR

Dokumenty

poznámky

M

Čm

Mocninná funkce

Bakaláři

vyplněné PL,

L9: Karneval in Deutschland
Der Erste Mai

bodové hodnocení

samostudium

samostudium

(dokumenty-veřejné-2.A-7.týden)

výpisky do šešitu
dú

F

Wt

dynamika kmitů - procvičování
vznik a druhy vlnění

Moodle

výpisky, řešení úloh

dotazy - email, fórum

Ch

Sp

Pentely - příprava, výroba, použití,
amoniak, oxidy

GOOGLE
CLASSROOM

Materiál - prezentace
- vypracovat PL

samostudium

Bi

Štg

Žlázy s vnitřní sekrecí

učebnice

zápis do sešitu

Vv

Lg

Seminární práce/Individuální projekty

Hv

Re

Globální nonart

Dobrovolná práce
bakaláři, youtube,
učebnice

učebnice str. 111-116
přečtěte si v učebnici
tuto kapitolu a pusťte
si jakoukoliv ukázku z
této doby (bluegrass,
hillbilly, country and
western …)
povinný úkol: blíží se
konec dubna a tedy
povinnost odevzdat
první referát zadaný
na začátku 2.
pololetí(podmínky
stejné jako při zadání)

dobrovolná práce
(nevztahuje se na
referát)

třída V7.A, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Ba

Historická meziválečná próza - četba
ukázek a rozbor
procvičování mluvnice a pravopisu na
Pravopisně.cz,opakování skladby

bakaláři, GC

četba ukázek, práce s
uměleckým jazykem
vybraných děl

A

Hi

F4B Reading p. 40
Vocabulary - expressions with take

Google classroom

google form

A

Pr

5B Grammar Bank: Structures after “wish”

Google Classroom

foto str. 141

Fr

Mš

Paříž
https://www.youtube.com/watch?v=3rH0n
93RImA zhlédnout, vypsat názvy památek
a hlavní informace o nich
Opakování časů a způsobů
- zopakuj si všechny probrané časy
a způsoby
- pracovní list Conjugaison Bakaláři - moje dokumenty - FJ
septima (odevzdat do 3. 5.)

Bakaláři

poznámky v sešitě
pracovní list odevzdat
do 3. 5.

skype/zoom dle
předchozí domluvy
na WA

N

Ho

L45 Deine Hilfe zählt!
slovní zásoba, vztažné věty

Google Classroom

vypracovaná cvičení v
pracovním sešitě

videokonference na
zoom.us ve středu
29.04. od 10:00

N

Sn

Vše zadáno zde
komunikace přes

Na e-mail zaslat
přípravu a zpracování

Bude hodnoceno
známkou

Landeskunde str 56 Das Schulsystem in
Deutschland - pracovat se schématem a

poznámka

vše podrobně
zadáno v Google
classroom

textem pod ním str 56
Online výuka přes ZOOM - školský
systém.
práce s textem - skupinový WA

WA

otázky školský systém
u nás v Německu

Zsv

St

Ekonomické teorie

Bakaláři

zapisky

D

Er

2. světová válka - 2. etapa

moodle
DISCORD

prezentace v rámci
on-line výuky +
příprava a její
odevzdání dle zadání
v moodlu

Z

An

obyvatelstvo světa

Bakaláři

zpracování
dokumentů, výpisky

samostudium

M

Pc

Hyperbola

Bakaláři

poznámky v sešitě

samostudium

F

Stu

Odraz a lom světla,
DÚ sbírka 188/1,5 do 30.4.

zadání - Bakaláři

vyfocené výpisky,
příklady i DÚ zaslat
na e-mail

Ch

Ne

Ethery / Thioly

Přísp. k v./ Bakaláři

poznámky do sešitu

Bi

Ci

Květenství, plody
Test květ

Google Classroom

KA

Kl

SBi

Pa

MT: The UK national holidays,the US
federal holidays
Termín: do 30.4.
1/metabolismus, výživa- videochat
2/písemné opakování HS

Bridge-online.cz
GC
1/ videochat
2/ google classroom

vlastní výpisky

-

samostudium
samostudium +
on-line výuka ve
skupinách
ÚT 28.4. 13:00 1.
skupina, 13:40 2.
skupina

samostudium

bodové hodnocení

do čtvrtka 30/4

SCh

Čv

pH, disociační konstanta kyselin

SM

Kb

Integrační metody

SM

Pc

Určitý integrál

SvS

Ja

náboženství

google classroom

SvS

St

Společenské problémy světa

Bakaláři

samostudium

SZ

Sg

Přírodní podmínky kontinentů

internet

procvičování, testy

samostudium

Pg

Pc

Procedury s parametry

Bakaláři, Moodle

poznámky v sešitě
laděné programy

samostudium

TV

Dx

http://gymkvary.cz/no
de/1743

Domácí úkol, foto,
video z cvičení.
Detaily v odkazu
http://gymkvary.cz/no
de/1743

Cvičení podle týdenního plánu

Bakaláři DÚ,
Dokumenty

kahoot.it - testy,
cvičně pracovní listy

poznámky do sešitu

Učebnice str. 153 160
Bakaláři

poznámky v sešitě
hodnocený dú

samostudium

samostudium

třída V7.B, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

Kv

Rozbory literárních děl, česká
meziválečná literatura a divadlo,
procvičování mluvnice a pravopisu na
Pravopisně.cz

Bakaláři, internet

rozbor díla

A

Hš

Pokyny a materiály - Moodle - Topic 41.
Grammar and vocabulary exercises.

Moodle

A

Šta

Test 4.lekce , online meeting - speaking
activities

zoom,GC

Fr

Mš

Paříž
https://www.youtube.com/watch?v=3rH0n
93RImA zhlédnout, vypsat názvy památek
a hlavní informace o nich
Opakování časů a způsobů
- zopakuj si všechny probrané časy
a způsoby
- pracovní list Conjugaison Bakaláři - moje dokumenty - FJ
septima (odevzdat do 3. 5.)

Bakaláři

poznámky v sešitě
pracovní list odevzdat do
3. 5.

skype/zoom dle
předchozí domluvy
na WA

N

Jn

L47: Komm, fahr mit!

Google Classroom
Zoom

vyplněné a odevzdané
PL

Videokonferenz am
30. 4. um 11.50 Uhr

N

Sn

Landeskunde str 56 Das Schulsystem in
Deutschland - pracovat se schématem a
textem pod ním str 56
Online výuka přes ZOOM - školský

Vše zadáno zde
Komunikace přes
WA

Na e-mail zaslat přípravu
a zpracování otázky
školský systém u nás v
Německu

Bude hodnoceno
známkou

Správná řešení - o
víkendu.
zoom - středa 11.00

systém.
práce s textem - skupinový WA
Příprava a zpracování otázky dle osnovy
Zsv

Hr

Management

Bakaláři

Výpisky do sešitu, poslat
mailem

Samostudium

D

Er

2. světová válka - 2. etapa

moodle
DISCORD

prezentace v rámci
on-line výuky + příprava
a její odevzdání dle
zadání v moodlu

samostudium +
on-line výuka 30.4.
13:00 1. skupina,
13:40 2. skupina

Z

Sg

Opakování - doprava

M

Čm

Vzdálenosti

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

vyplněné PL,
výpisky do šešitu
dú

F

Wt

elektromagnetické kmity, vlny - opakování
přenos informací elektromagnetickým
signálem

Moodle

výpisky, řešení úloh

dotazy - email, fórum

Ch

Ne

Ethery / Thioly

Přísp. k v./ Bakaláři

poznámky do sešitu

samostudium

Bi

Pa

systém dvouděložných rostlin

1/maturanti-,
videochat
2/ nematurantisamostudium dle int.
odkaz

1/ herbář dle pokynů
2/ internetový odkaz ( dú
bakalář)

KA

Kl

Bridge-online. cz
GC

vlastní poznámky

SBi

Pa

MT: The UK national holidays,the US
federal holidays
termín: do 30.4.
1/metabolismus, výživa- videochat

Dokumenty,
poznámky

1/ videochat

samostudium

-

1/videochatkonzultace
2/ samostudium

bodové hodnocení

do čtvrtka 30/4

2/písemné opakování HS

2/ google classroom

SCh

Čv

pH, disociační konstanta kyselin

Bakaláři DÚ,
Dokumenty

kahoot.it - testy, cvičně
pracovní listy

poznámky do sešitu

SM

Kb

Integrační metody

SM

Pc

Určitý integrál

SvS

Ja

náboženství

google classroom

SvS

St

Společenské problémy světa

Bakaláři

samostudium

SZ

Sg

Přírodní podmínky kontinentů

internet

procvičování, testy

samostudium

Pg

Pc

Procedury s parametry

Bakaláři, Moodle

poznámky v sešitě
laděné programy

samostudium

Učebnice str. 153 160
Bakaláři

poznámky v sešitě
hodnocený dú

samostudium

samostudium

třída 3.A, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět
Č

vyučující
Jř

A

Hz

A

Pr

N

Jn

N

zadaná práce
Autoři demokratického proudu
Práce s textem, vyplnit PL
Josef Čapek - výpisky, doplnit v PS
str.104
KJR + opakování pravopisu (PL)
File 3B: Reading and listening, Lazy
Susan, p.30

prostředí

výstupy

GC

hodnocená práce
odevzdat do 29.4.

poznámka

hodnocená práce
odevzdat do 6.5.
Google Classroom

Send the answers

Google Classroom

Send the answers

L4: Arbeit und Freizeit

Google Classroom

vyplněné a
odevzdané PL

Sn

8L Am Wochenende - poslech textu
str 8+9+ cvičení poslechu
https://www.hueber.de/schritte-internation
al/lehren/audios?band=band4&band_1=b
and4&lektion=lektion08&lektion_1=
str 10/A1,A2
Videohovor WA ,,Gesunde Ernährung” ústní zkoušení dle harmonogramu

Vše zadáno zde,
komunikace přes
WA

Zsv

Ja

světová ekonomika

google classroom

výpisky

google classroom

D

St

Druhá světová válka - příčiny

Bakaláři

zápisky

samostudium

Z

Sg

Opakování- doprava

Dokumenty

procvičování ,
opakování

2B: str.20-21 (vybraná cvičení: poslech+
vocabulary bank Clothes and Fashion)

bude hodnoceno
známkou

samostudium

M

Kb

Metrické úlohy

Učebnice str. 127-135

test classroom

F

Stu

Odraz a lom světla,
DÚ sbírka 188/1,5 do 30.4.

zadání - Bakaláři

vyfocené výpisky,
příklady i DÚ zaslat
na e-mail

Ch

Sp

Amíny - charakteristika, výskyt, názvosloví

GOOGLE
CLASSRROM,
www.chemkal.cz

materiál - prezentace
- vypracovat PL

Bi

Šv

semenné rostliny

bakaláři

KA

Kl

The UK national holidays, The US federal
holidays
Termín: do 30.4.

Bridge-online.cz
GC

vlastní výpisky

SBi

Pa

1/metabolismus, výživa- videochat
2/písemné opakování HS

1/ videochat
2/ google classroom

-

SCh

Čv

pH, disociační konstanta kyselin

Bakaláři DÚ,
Dokumenty

kahoot.it - testy,
cvičně pracovní listy

SM

Pc

Určitý integrál

Bakaláři

poznámky v sešitě
hodnocený dú

SM

Kb

Integrační metody

SvS

Ja

náboženství

google classroom

SvS

St

Společenské problémy světa

Bakaláři

samostudium

SZ

Sg

Přírodní podmínky kontinentů

internet

testy- procvičování

samostudium

Pg

Pc

Procedury s parametry

Bakaláři, Moodle

poznámky v sešitě
laděné programy

samostudium

samostudium

do 7.5. odevzdání
bodové hodnocení

do čtvrtka 30/4
poznámky do sešitu
samostudium

Učebnice str. 153 160

samostudium

TV

Dx

Cvičení podle týdenního plánu

http://gymkvary.cz/no
de/1743

Domácí úkol, foto,
video z cvičení.
Detaily v odkazu
http://gymkvary.cz/no
de/1743

třída V8.A, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

Č

Uh

Opak. pravopisu - pravopisné cvič oprava textu z chybami. Procvičování
testů Cermatu. Rozbor četby podle osnovy
- viz. mail

Bakaláři, mail

samostudium

A

Hi

opakování maturitních témat

Google
classroom

samostudium

A

Hz

Opakování maturitní otázky

Bakaláři

samostudium

Fr

Mš
-

Souhrnné opakování
maturitní otázky 20 - 25

Bakaláři

výstupy

poznámky v sešitě

poznámka

skype/zoom ve
čtvrtek v 9.00

N

Tu

Landeskunde der deutschsprachigen
Länder

Bakaláři

Dobrovolný úkol

samostudium

Zsv

Hr

Opakování - středověká filozofie

Bakaláři

Odpovědi na zadané
otázky, poslat mailem

D

Er

Moderní doba II. - opakování

bakaláři

výpisky do sešitu

samostudium

M

Pc

Maturitní opakování

Bakaláři, Moodle

poznámky v sešitě

samostudium

F

Ld

Systém částic - učebnice str. 147 až 153

Bakaláři

Úkol - zadáno v bakalářích
Poslat na školní e - mail !

samostudium

Ch

Sp

celkový metabolismus

PL dokumenty
bakaláři

vypracovat PL

samostudium

Samostudium

Bi

Pa

opakování k maturitě

videochat

-

-

KA

Hš

American and British VIPs. Great
personalities of Czech past and present.
Pokyny a materiály - Moodle 44.

Moodle

Dobrovolný úkol

KA

Lg

Opakování maturitních témat (PL)

Komens

SBi

Štg

opakování maturitních témat

pracovní
listy,Biomach

zpracované MO

SBi

Šv

tento týden odpadá

SCh

Sp

Opakování MO 16 - 25

PL

vypracované PL

SM

Čm

Opakování k MZ

Bakaláři
(dokumenty-veře
jné-SM4-6.a7.týden
)

samostatná práce

SM

Pp

Kuželosečky - vlastnosti, analýza,
srovnání a shrnutí

sylabus zaslán
emailem

samostatná práce

BiCh

Šv

kyslíkaté deriváty uhlovodíků

dodané
materiály

samostudium

SvS

St

Maturitní témata

Bakaláři

samostudium

SZ

Sg

Maturitní otázky 46-50

Dokumenty

procvičování-opakování

samostudium

Dg

Pc

Opakování konstrukcí

Bakaláři, Moodle

úlohy v sešitě

samostudium

Telefonická
konzultace /
konverzace: út - čt
10.00 - 12.00

samostudium

samostudium

SF

Th

Řešení úloh pro přípravu k maturitě

Bakaláři, veřejné
dokumenty

samostatná práce, v
případě potřeby spojení
přes e-mail

SMF

Sk

Atomové jádro

komens

test atomová fyzika

SČL

Ba

Rozbor jazyka a stylu lit. děl

GC

samostudium

SD

Er

moodle
DISCORD

PL

Opakování MT

samostudium

samostudium + on
line výuka PO 27.4.
10:30

třída V8.B, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Kv

Procvičování testů Cermatu, literární a
mluvnické testy na Pravopisně.cz, ukázka
rozboru literárního díla

Bakaláři, internet

rozbor literárního díla

A

Pr

Google Classroom

odevzdané odpovědi

A

Šta

Opak. maturita, online meeting

Fr

Mš

Souhrnné opakování
- maturitní otázky 20 - 25

N

Ho

Zsv

Hr

D

Er

M

Wb

Maturita Use of English part 5,6,7

Opakování k maturitě, konverzační témata

Opakování - středověká filozofie
Moderní doba II. - opakování
Trénování testů na státní maturitu z
matematiky

zoom, GC
Bakaláři

poznámky v sešitě

skype/zoom ve čtvrtek
v 9.00

Google Classrom

samostudium

videokonference na
zoom.us v pondělí
27.04. odpoledne

Bakaláři

Odpovědi na zadané
otázky, poslat mailem

Samostudium

bakaláři

výpisky do sešitu

školní Moodle

Vyřešení 2 starších
ročníků státní
maturity

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

Moodle

výpisky, řešení úloh

dotazy - email, fórum

Zadání příkladů k procvičování na profilovou
zkoušku
F

Wt

Hubbleův zákon, rozpínání vesmíru

poznámka

samostudium

Ch

Sp

Celkový metabolismus

PL dokumenty
bakaláři

vypracovat PL

Bi

Ci

Maturitní témata

KA

Hš

American and British VIPs. Great
personalities of Czech past and present.
Pokyny a materiály - Moodle 44.

Moodle

KA

Lg

Opakování maturitních témat (PL)

Komens

Telefonická
konzultace /
konverzace: út - čt
10.00 - 12.00

KN

Tu

Opakování maturitních témat

Bakaláři

Telefonická
konzultace /
konverzace: út - čt
10.00 - 12.00

SD

Er

Opakování MT

moodle
DISCORD

PL

SF

Th

Řešení úloh pro přípravu k maturitě

Bakaláři, veřejné
dokumenty

samostatná práce, v
případě potřeby
spojení přes e-mail

SBi

Šv

tento týden odpadá

SCh

Sp

Opakování MO 16 - 25

PL

vypracované PL

SM

Čm

Opakování k MZ

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

samostatná práce

SM

Pp

Kuželosečky - vlastnosti, analýza, srovnání a

sylabus zaslán

samostatná práce

Google Meet

samostudium
online výuka

Dobrovolný úkol

samostudium +
on-line výuka PO
27.4. 10:30

samostudium

samostudium

shrnutí

emailem

BiCh

Šv

opakování kyslíkatých derivátů uhlovodíků

dodané materiály

samostudium

SvS

Ja

1.5.2020

SvS

St

Maturitní témata

Bakaláři

samostudium

SZ

Sg

Maturitní otázky 46-50

Dokumenty

procvičování,
opakování

samostudium

Dg

Pc

Opakování konstrukcí

Bakaláři, Moodle

úlohy v sešitě

samostudium

SMF

Sk

Atomové jádro

komens

test atomová fyzika

samostudium

SČL

Ba

Rozbor jazyka a stylu lit. děl

GC

samostudium

DU

Uh

Významné tendence v architektuře 20. stol. Funkcionalismu , Art deco, postmodernismus
(učebnice - V.Prokop - str. 60-61)

Bakaláři, mail

Hr

Tv

Individuální pohybové aktivity

Bakaláři

samostudium

Dobrovolné

třída 4.A, termín: 27. - 30. 4. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

Ba

Příprava k ústní MZ - rozbor textů lit. děl.

GC

samostatné rozbory
zadaných textů

samostudium,
odevzdané práce v GC

A

Rá

Revision of maturita topics - Literature, Places
of interest
Revision File 9

bakaláři

zapracovat témata
podle PL

samostudium
PL odevzdat emailem

A

Šta

opak.maturita, online meeting

zoom, GC

N

Hk

četba povídky

samostudium

N

Tu

Opakování maturitních témat

Bakaláři

Zsv

Ja

MT 12

google classroom,
bakaláři

zpracované téma

D

Er

bakaláři

výpisky do sešitu

M

Kb

Maturitní příklady a didaktické testy

F

Wt

Hubbleův zákon, rozpínání vesmíru

Moodle

Ch

Šv

opakování uhlovodíků

dodané materiály

Bi

Štg

opakování genetiky

učebnice,Biomach

zpracované MO

KA

Hš

American and British VIPs. Great personalities
of Czech past and present. Pokyny a materiály

Moodle

Dobrovolný úkol

Deutsch, Delfine und Delia

Moderní doba II. - opakování

Bakaláři

Telefonická konzultace
/ konverzace: út - čt
10.00 - 12.00
odevzdat na GC
samostudium

classroom
výpisky, řešení úloh

dotazy - email, fórum
samostudium

- Moodle 44.
KA

Lg

Opakování maturitních témat (PL)

Komens

Telefonická konzultace
/ konverzace: út - čt
10.00 - 12.00

KN

Tu

Opakování maturitních témat

Bakaláři

Telefonická konzultace
/ konverzace: út - čt
10.00 - 12.00

SBi

Štg

opakování maturitních témat

pracovní
listy,Biomach

SBi

Šv

tento týden odpadá

SCh

Sp

Opakování MO 16 - 25

PL

vypracované PL

SM

Čm

Opakování k MZ

Bakaláři
(dokumenty-veřejn
é-SM4-6.a7.týden)

samostatná práce

SM

Pp

Kuželosečky - vlastnosti, analýza, srovnání a
shrnutí

sylabus zaslán
emailem

samostatná práce

BiCh

Šv

opakování kyslíkatých derivátů uhlovodíků

dodané materiály

SvS

Ja

SvS

St

Maturitní témata

Bakaláři

samostudium

SZ

Sg

Mat. ot. 46-50

Dokumenty

procvičování,
opakování

samostudium

Dg

Pc

Opakování konstrukcí

Bakaláři, Moodle

úlohy v sešitě

samostudium

zpracované MO

samostudium

samostudium
samostudium

1.5.2020

SF

Th

Řešení úloh pro přípravu k maturitě

Bakaláři, veřejné
dokumenty

samostatná práce, v
případě potřeby
spojení přes e-mail

SMF

Sk

Atomové jádro

komens

test atomová fyzika

SČL

Ba

Rozbor jazyka a stylu lit. děl

GC

samostudium

DU

Uh

Významné tendence v architektuře 20. stol. Funkcionalismus, Art Deco, postmodernismus (
učebnice - V.Prokop str.60-61

SD

Er

Opakování MT

Bakaláři, mail

moodle
DISCORD

samostudium

samostudium

PL

samostudium + on line
výuka PO 27.4. 10:30
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