třída V1.A, termín: 15. - 19. 6. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

No

Zvuková stránka jazyka, Národní jazyk,
dělení slovanských jazyků - vybrané
otázky

Bakaláři, WhatsApp,
Zoom.us

Souhrn probereme online/
stejně jako
PS 45/3,5; 46/5, 6, 7; 47/7;
4/1

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

A

Hi

Unit 4 opakování, test, doplnění úkolů,
klasifikace

GC, Google form

Google form

online hodina úterý
10:15-10:45

A

Šta

Opakování, doplnění chybějících úkolů,
klasifikace

Google classroom

Ov

Hr

Z historie - Stověžatá Praha

Bakaláři

D

St

Starověký Řím

Bakaláři

Z

Dx

Pouště, savany, rovníkové oblasti

Online Zoom hodiny

M

Mch

Úkol č. 14

Bakaláři

Nová látka: Promile
Nastuduj v učebnici strany 126 – 127.
Vypočti, označ jako úkol č. 14 a pošli:

Výpisky do sešitu

Samostudium

opakování
Pondělí 11:00
Středa 11:00
Úkol č. 14 naskenuj
nebo ofoť a pošli na
můj mail do 19. 6.

str.127/cv.3; str.131/cv.34

F

Ld

Elektrické obvody , bezpečnost práce s el.
zařízením - učebnice str. 142 - 148

Bakaláři

Ch

Gr

Závěrečné opakování

google classroom

Bi

Pa

Korýši a vzdušnicovci (hmyz)

učebnice

výpisky do sešitu

VT

Hb

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

VT

Kd

Opakování, doplnění restů

Bakaláři

Klasifikace

Vv

Lg

Les - (les jako výtvarná inspirace; les
pohádkový, les strašidelný, les jako oáza
klidu a vůní, les jako chrám, les zničený,
vykácený…) - libovolná technika

Vv

Uh

Pokračování a dokončení - stromy, les,
detail kůry stromu, pohádkový les,
strašidelný les - libovolná technika

Tv

Pu

Sportovní aktivity v přírodě.

Bakaláři.

Samostudium.

Hv

Zt

Shrnutí a opakování učiva

Google Classroom

Dobrovolný úkol

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

Pracovní list křížovka

Samostudium
samostudium
samostudium
odevzdat do 1. týdne
od zadání

Dobrovolná práce

Bakaláři

Uzavření klasifikace

Dobrovolná práce

třída V1.B, termín: 15. - 19. 6. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

Č

Li

Zvuková stránka slova a věty str. 98 - 99
Diktát
https://www.pravopisne.cz/2012/07/zvukov
y-diktat-pro-4-6-rocnik-zs/
LV - První táborový den str. 182 - 183

Bakaláři, internet

Výpisky tento týden
nemusíte dělat, ale
napište si zvukový
diktát

A

Hš

Pokyny a materiály - Moodle - Téma 60.
Vocabulary in action. Revision - Unit 4.
WB - Self-check. Summer holidays vocabulary, quizzes,...

Moodle

Zadaná cvičení v uč.
a prac. sešitě - do
20/6/2020.

Samostatná práce vyučující u maturit.

A

Kl

vypracovaná cvičení v
prac. sešitě 54-55/1-6

bodové hodnocení
klasifikace

Ov

Hr

Z historie - Stověžatá Praha

Bakaláři

Výpisky do sešitu

Samostudium

D

Li

Indie a Čína
str. 137 - 144

Bakaláři

Z

Dx

Středomoří, pouště, savany, rovníkové
oblasti

Online Zoom hodiny

M

Stu

Závěrečné opakování (zlomky a
procenta), dotazy, zhodnocení
DÚ - hodnocení a třídnická hodina

Bakaláři, web školy příspěvky k výuce

Music in my life- SB 58-59,WB 54-55
cvičení
četba časopisu R+R online

školní učebnice
pracovní sešit
GC
R+R časopis

výstupy

poznámka

Výpisky do sešitu
stačí stručně z obou
států - neposílat na
mail
Úterý 11:00
Pátek 11:00
Zaslat na e-mail

F

Ld

Elektrické obvody , bezpečnost práce s el.
zařízením - učebnice str. 142 - 148

Bakaláři

Ch

Gr

Závěrečné opakování

google classroom

Bi

Ci

Opakování - video
Youtube - Neuvěřitelný svět hmyzu

VT

Hb

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

VT

Kd

Opakování, doplnění restů

Vv

Lg

Les - (les jako výtvarná inspirace; les
pohádkový, les strašidelný, les jako oáza
klidu a vůní, les jako chrám, les zničený,
vykácený…) - libovolná technika

Vv

Uh

Pokračování a dokončení - stromy, les,
detaily kůra stromu, pohádkový les,
strašidelný les - libovolná technika

TV

Dx

Hv

Zt

Samostudium
samostudium

Google Classroom
youtube

nic neodevzdávat

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

Bakaláři

Klasifikace

odevzdat do 1. týdne
od zadání

Dobrovolná práce

Bakaláři

Cvičení s anglickým rugbystou Tomem
Mitchellem, dle týdenního plánu, viz
materiál v poznámce
Shrnutí a opakování učiva

Pracovní list křížovka

Uzavření klasifikace

Dobrovolná práce

http://gymkvary.cz/no
de/1830
Google Classroom

Dobrovolný úkol

třída V2.A, termín: 15. - 19. 6. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

No

Vedlejší věta doplňková a přísudková

Bakaláři, WhatsApp,
Zoom.us

Učebnice: tabulky s. 97 a
98; 97/1, 2, 98/1, 2
(nahoře)- probereme
online
PS: celá s. 46

Online výuka přes
Zoom.us: úterý
9:45 - 10:45 - (kdo
se nezúčastní,
nalezne vše v
Bakalářích v
Dokumentech)
Už mi nic
neposílejte :)

A

Lg

Writing: A day to remember SB: str.35/ My
dream
https://www.youtube.com/watch?v=Y1D3a
5eDJIs

Komens/Bakaláři

Eseje odevzdat do
21.6.

A

Šta

Minulý čas, doplnění chybějících úkolů,
klasifikace

GC

online hodina ve
středu 13.00 Zoom

Fr

Mš

Rod podstatných jmen
- zopakuj si rod probraných podstatných
jmen
Opakování
- zopakuj si časování probraných
sloves, dny v týdnu, měsíce,
číslovky, rodinu, školu

Bakaláři

konzultace a
konverzace na
zoom.us dle
předchozí domluvy
na WA

N

Sn

Online hodina Po 9:00 a pátek 9:00
Opakování, klasifikace, doplnění

WA skupina

chybějících úkolů
Ov

Hr

Svět kolem nás - spolupráce mezi zeměmi
Evropy

Bakaláři

D

Sn

Online hodina Po 9:00 a pátek 9:00
Opakování, klasifikace

WA skupina

Z

Hu

Americké regiony

Bakaláři

Učebnice str. 58 - 61

M

Wb

Vyjádření neznámé ze vzorce, opravné
testy

školní Moodle

řešení zadaných
příkladů z videa

videa Youtube

Výpisky do sešitu

výuková videa + učebnice Rovnice a
nerovnice

Samostudium

úterý od 8.00, pátek
od 11.00 opravné
testy
možnost
individuálně
domluvit
videokonzultace

F

Wt

opakování učiva sekundy

Moodle

opakování

dotazy - e-mail,
fórum

Ch

Gr

Závěrečné opakování

google classroom

Bi

Pa

systém krytosemenných rostlin- čeledě

učebnice

výpisky

VT

Hb

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

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

VT

Kd

Opakování, doplnění restů

Bakaláři

Klasifikace

Vv

Jř

Obrázkový dopis

dobrovolná práce

Vv

Lg

Výtvarný objekt z papíru: origami

dobrovolná práce

samostudium
samostudium
odevzdat do 1. týdne
od zadání

Hv

Zt

Shrnutí a opakování učiva

Google Classroom

Dobrovolný úkol

třída V2.B, termín: 15. - 19. 6. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

No

Vedlejší věta doplňková a přísudková

Bakaláři, WhatsApp,
Zoom.us

Učebnice: tabulky s. 97 a
98; 97/1, 2, 98/1, 2
(nahoře)- probereme
online
PS: celá s. 46

Online výuka přes
Zoom.us: úterý
10:45 - 11:45 - (kdo
se nezúčastní,
nalezne vše v
Bakalářích v
Dokumentech)
Už mi nic
neposílejte :)

A

Kl

Unit 3-Memory quiz,SB 29
Reading SB 30
Četba časopisu R+R,Gate 2020 online

školní učebnice
časopisy na podporu
výuky AJ

písemné poznámky z
kvízu

A

Pr

Living on a houseboat - reading, video
(přesné zadání v GC)
učeb. str. 24/ rozhovor
WB: Unit 2 review

GC

Fr

Mš

Rod podstatných jmen
- zopakuj si rod probraných podstatných
jmen
Opakování
- zopakuj si časování probraných
sloves, dny v týdnu, měsíce,
číslovky, rodinu, školu

Bakaláři

N

Ho

Online projekt Meine Familie - unser
Stammbaum

GC
Padlet

bodové hodnocení
klasifikace

Google Dokument,
ofocená cvičení

konzultace a
konverzace na
zoom.us dle
předchozí domluvy
na WA

projekt na virtuální
nástěnce Padlet

16.06. od 8:00
Online Quiz

Opakování Lektion 7

hodnocení

Ov

Hr

Svět kolem nás - spolupráce mezi zeměmi
Evropy

Bakaláři

Výpisky do sešitu

D

St

Středověk a raný novověk

Bakaláři

opakování

Z

Hu

Americké regiony

Bakaláři

Učebnice 58 - 61

M

Mch

Úkol č. 14

Bakaláři

Úkol č. 14 naskenuj
nebo ofoť a pošli na
můj mail do 19. 6.

opakování

Další typy nerovnic

Samostudium

Nastuduj v učebnici neobvyklá řešení
nerovnic na stranách 89 – 90.
Vypočti, označ jako úkol č. 14 a pošli:
str.90/cv.11 jen a) b); str.92/cv.5 celé

F

Wt

opakování učiva sekundy

Moodle

Ch

Gr

Závěrečné opakování

google classroom

Bi

Gr

Jednoděložné rostliny - lipnicovité,
vstavačovité

google classroom

výpisky do sešitu

VT

Hb

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

VT

Kd

Bakaláři

Klasifikace

Úkoly budou průběžně uvedeny v
Bakalářích - třídní kniha nebo v úkolech
Opakování, doplnění restů

dotazy - e-mail,
fórum
samostudium
do 19.6.
neposílejte!!!
odevzdat do 1.
týdne od zadání

Vv

Jř

Obrázkový dopis

Vv

Lg

Výtvarný objekt z papíru: origami

TV

Dx

Hv

Zt

dobrovolná práce
dobrovolná práce

Cvičení s anglickým rugbystou Tomem
Mitchellem, dle týdenního plánu, viz
materiál v poznámce
Shrnutí a opakování učiva

http://gymkvary.cz/n
ode/1830
Google Classroom

Dobrovolný úkol

třída V3.A, termín: 15. - 19. 6. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

No

Obecné výklady o jazyce: Slovanské
jazyky, Útvary českého jazyka a jazyková
kultura

Bakaláři, WhatsApp

Učebnice s. 98-99
(oranžová tabulka);
101-102 (tabulka,
mapa nářečí a cv. 1 výpisky
PS s. 4, s. 6 - celé

Už nic neposílejte :)

A

Hi

Unit 1 opakování, test

GC, Google forms

Google form

online hodina
pondělí 10-10.30

A

Pr

Starter unit: Present Tenses: videa+
Workbook 7/3, 73/4

GC

Fr

Mš

Opakování
- zopakuj si časování probraných
sloves, vyjádření blízké
budoucnosti, nedávné minulosti a
průběhový čas; slovní zásobu

N

Sn

Online hodina úterý 10:00
Opakování, klasifikace, doplnění
chybějících úkolů

N

Zt

L16 předložky se 3. a 4. pádem, bydlení,
zvířata

Ov

Hr

D

Li

Základy práva v ČR - moc soudní
Češi a Slováci v době 1. sv. války

ofocená cvičení

Bakaláři

konzultace a
konverzace na
zoom.us po
předchozí domluvě
na WA

WA skupina

Google Classroom

prac.listy na GC,
uzavření klasifikace

Bakaláři

Výpisky do sešitu

Bakaláři

Výpisky do sešitu

zpracování a
odeslání přes GC
Samostudium

str. 135 - 139
Z

An

opakování, zkoušení

Bakaláři, WhatsApp

M

Stu

Závěrečné opakování (Kružnice, kruh,
válec, rovnice), dotazy, zhodnocení
DÚ - hodnocení

Bakaláři, web školy příspěvky k výuce

Zaslat na e-mail

F

Ld

Elektrické obvody - učebnice str. 146 147 a str. 150 - 151

Bakaláři ( doplňující
informace žákům )

Pracovní list křížovka

Samostudium

Ch

Sp

Výpočty z chemických rovnic,opakování
koncentrace, uzavření klasifikace

Google Classroom

Uč.str.44/výpisky,17.6
on line test
koncentrace,opaková
ní názvosloví

samostudium

Bi

Ci

Opakování - nervová soustava
(video)

Google Classroom

nic neodevzdávat

VT

Hb

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

VT

Kd

Opakování, doplnění restů

Bakaláři

Klasifikace

Vv

Lg

Portrét člena rodiny- libovolná technika

TV

Dx

HV

Re

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

prezentace

odevzdat do 1. týdne
od zadání

dobrovolná práce

Cvičení s anglickým rugbystou Tomem
Mitchellem, dle týdenního plánu, viz
materiál v poznámce
Opakování, závěrečná projekce

samostudium

http://gymkvary.cz/no
de/1830
Bakaláři

S koncem šk. roku
zde máme tématickou
projekci zásadního
muzikálu 70. let Grease. Doporučuji

Dobrovolná práce

zhlédnout aspoň
některé nejznámější
části a hity tohoto
hudebního díla např.
na
https://www.youtube.c
om/watch?v=nqbfON
mPnss&list=PL_urM9
qvJVy9E53_0Xe9pvO
x8ykBnJWn_

třída V3.B, termín: 15. - 19. 6. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

Č

Li

Útvary českého jazyka a jazyková kultura
str. 101 - 102
Diktát
https://www.pravopisne.cz/2011/12/zvukov
y-diktat-pro-druhy-stupen-zakladni-skoly-2
/
LV - vlastní četba, se záznamem do
čtenářského deníku

Bakaláři, internet

A

Hi

Unit 1 opakování, test

GC, Google forms

A

Hš

Pokyny a materiály - Moodle 55. Past
tenses - Moodle 56 (videos, exercises).
Kahoot games (Moodle 55). Holidays ,
vacations - Moodle 58.

Moodle

Samostatná práce vyučující u maturit.

Fr

Mš

Bakaláři

konzultace a
konverzace na
zoom.us po
předchozí domluvě
na WA

-

Opakování
zopakuj si časování probraných
sloves, vyjádření blízké
budoucnosti, nedávné minulosti a
průběhový čas; slovní zásobu

N

Ho

Online projekt Mein Spaziergang in
Karlsbad
Opakování Lektion 16

GC
Padlet

N

Sn

Online hodina úterý 10:00
Opakování, klasifikace, doplnění

WA skupina

výstupy

poznámka

Výpisky do sešitu
Napište si zvukový
diktát

Google form

projekt na virtuální
nástěnce Padlet

online hodina
pondělí 10-10.30

16.06. od 8:00
Online Quiz
hodnocení

chybějících úkolů
Ov

Hr

Základy práva v ČR - moc soudní

Bakaláři

D

Li

Češi a Slováci v době 1. sv. války
str. 135 - 139

Bakaláři, WA

Z

Dx

Střední Evropa

Online Zoom hodiny

M

Wb

Základní konstrukce trojúhelníku, opravné
testy

školní Moodle
videa Youtube

výuková videa + učebnice Geometrické
konstrukce

Výpisky do sešitu
Výpisky do sešitu

Pondělí 12:00
Čtvrtek 10:00
řešení příkladů
zadaných
na
Moodle

Wt

opakování učiva tercie

Moodle

opakování

Ch

Čv

Hoření jako redox reakce, paliva, zdroje
uhlovodíků

Bakaláři DÚ,
Dokumenty

testy kahoot.it

Bi

Pa

nervová soustava

učebnice

VT

Hb

VT

Kd

Opakování, doplnění restů

středa od 9.00 a
pátek od 8.00
opravné testy
možnost
individuálně
domluvit
videokonzultace

F

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

Samostudium

výpisky do sešitu

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

Bakaláři

Klasifikace

dotazy - e-mail,
fórum
poznámky do sešitu
samostudium
odevzdat do 1.
týdne od zadání

Vv

Uh

Pokračování a dokončení zadané práce portrét člena rodiny, kamaráda,oblíbené
osobnosti, tvář starého člověka

Bakaláři

Uzavření klasifikace

Hv

Re

Opakování, závěrečná projekce

Bakaláři

S koncem šk. roku
zde máme tématickou
projekci zásadního
muzikálu 70. let Grease. Doporučuji
shlédnout aspoň
některé nejznámější
části a hity tohoto
hudebního díla např.
na
https://www.youtube.c
om/watch?v=nqbfON
mPnss&list=PL_urM9
qvJVy9E53_0Xe9pvO
x8ykBnJWn_

Dobrovolný úkol

Dobrovolná práce

třída V4.A, termín: 15. - 19. 6. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce
Literární teorie, mluvnice a pravopis

prostředí

výstupy

GC

zpracované pojmy na
GC

Google Classroom

výpisky v sešitu

Č

Kv

A

Hz

Student¨s Book: Writing p. 65, Gate and
Bridge magazines

A

Pr

Unit 6: First Conditional
Přesné zadání v GC

N

Jn

Deutsche Welle Test A2;
doplnění práce za 2. pololetí

GC

uzavření práce v
kurzu NJ

N

Zt

L23 slovní zásoba, opakování mod.sloves,
stupňování př.jmen

GC

procvičování na GC,
uzavření klasifikace

Ov

Hr

Hospodaření

Bakaláři, Google
Classroom

D

St

Československo v letech 1945 - 1989

Bakaláři

Z

Dx

Obyvatelstvo ČR

Online Zoom hodiny

M

Čm

Statistika

Bakaláři

výpisky do sešitu,
vyplněné PL

F

Wt

opakování učiva kvarty

Moodle

opakování

Ch

Gr

Chemie kolem nás - ve výživě, v
zemědělství, ve zdravotnictví, v průmyslu,

google classroom

GC

poznámka

Vyučující u maturit

Google Dokument

Výpisky do sešitu

zpracování a odeslání
přes GC
Samostudium

opakování
Pondělí 13:00
Čtvrtek 12:00

dotazy - e-mail, fórum
samostudium

v potravinářství
Bi

Gr

Ochrana přírody - v ČR i ve světě,
ekologická stopa, třídění odpadu

VT

Hb

VT

Kd

Opakování, doplnění restů

Vv

Jř

Portrét staré dámy

TV

Dx

HV

Re

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

google classroom

samostudium

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

Bakaláři

Klasifikace
odevzdají ti, kteří
nemají známku z VV

Cvičení s anglickým rugbystou Tomem
Mitchellem, dle týdenního plánu, viz
materiál v poznámce
Opakování, závěrečná projekce

odevzdat do 1. týdne
od zadání

http://gymkvary.cz/no
de/1830
Bakaláři

S koncem šk. roku
zde máme
tématickou projekci
zásadního muzikálu
70. let - Grease.
Doporučuji zhlédnout
aspoň některé
nejznámější části a
hity tohoto hudebního
díla např. na
https://www.youtube.
com/watch?v=nqbfO
NmPnss&list=PL_ur
M9qvJVy9E53_0Xe9
pvOx8ykBnJWn_

Dobrovolná práce

třída V4.B, termín: 15. - 19. 6. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Li

Větný přízvuk, větná melodie, projev
mluvený a psaný
Slovanské jazyky - opakování
str. 102, 105, 106
LV - vlastní četba se zápisem do
čtenářského listu

Bakaláři

Výpisky do sešitu

A

Hi

Unit 6 opakování

GC, Google forms

Google form

online hodina úterý
10:45-11:15

A

Kl

školní učebnice
časopis Gate online

písemné poznámky z
četby dle pokynů v
GC

bodové hodnocení
klasifikace

N

Sn

Online hodina pondělí 10:30
Opakování, klasifikace, doplnění
chybějících úkolů

WA skupina

N

Tu

Dokončení prezentace - zaslání do 15.6.
na WA nebo GC
Setkání a klasifikace - 16.6.

GC

prezentace

bodové hodnocení
klasifikace

Ov

Ja

systém sociálního zabezpečení

D

Li

Politické procesy
Život v komunistickém Československu až do srpna 1968 str. 130 - 137

Z

Pu

Unit 7: Books and films-genres
SB 68
Četba časopisu Gate

Člověk a přírodní katastrofy (str. 112-

bakaláři

poznámka

samostudium

Bakaláři

Výpisky do sešitu

Bakaláři.

Zápisky. Odpovědi na

Samostudium.

115).

otázky.

M

Ms

Komolý jehlan a kužel. Koule

bakaláři

Podle pokynů v
připojených
souborech

F

Ld

Energie a její přeměny - učebnice str.
210 - 2 13

Bakaláři ( doplňující
informace žákům )

Pracovní list křížovka

Samostudium

Ch

Čv

Výpočty z chemických rovnic,opakování,
uzavření klasifikace

Bakaláři
Google Classroom

Uč.str.44/výpisky,17.6
on line test
koncentrace,opaková
ní názvosloví

samostudium

Bi

Gr

Ochrana přírody - v ČR i ve světě,
ekologická stopa, třídění odpadu

google classroom

VT

Hb

VT

Kd

Opakování, doplnění restů

Vv

Jř

Portrét staré dámy

HV

Re

Opakování, závěrečná projekce

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

samostudium

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

Bakaláři

Klasifikace

odevzdat do 1.
týdne od zadání

odevzdají ti, kteří
nemají známku z VV
Bakaláři

S koncem šk. roku
zde máme tématickou
projekci zásadního
muzikálu 70. let Grease. Doporučuji
zhlédnout aspoň
některé nejznámější
části a hity tohoto
hudebního díla např.
na

Dobrovolná práce

https://www.youtube.c
om/watch?v=nqbfON
mPnss&list=PL_urM9
qvJVy9E53_0Xe9pvO
x8ykBnJWn_

třída V5.A, termín: 15. - 19. 6. 2020
předmět
Č

vyučující

zadaná práce

prostředí

Jř

Klasicismus - D. Defoe, J. Swift, I.A.
Krylov, výpisky do sešitu podle učebnice
str. 108 - 109, odevzdat do 18.6.
Preromantismus - znaky, hnutí Sturm und
Drang, J.J. Rousseau (str.107), F. Schiller
(str. 110,111), J.W.Goethe (str.112,113),
výpisky do sešitu odevzdat do 22.6.
Příští týden - četba Lakomce, zpracované
jako doporučenou četbu odevzdat po
prázdninách

Google Classroom

Moodle

Paul’s story assignment - due date
- 18/6/2020.

GC

Google dokument,
foto str. 46

Bakaláři

vypracovaný PL
Gestes et mimiques

A

Hš

Instructions and materials - Moodle 66.
Revision - vocabulary (Relationships) Worksheet 5B, phrases - webpages, WB.
Use of English online tests - Moodle 67.

A

Pr

5A: Uč. 46/5a-d (poslech)

Fr

Mš
-

-

Gesta a mimika
PL Gestes et mimiques - Bakaláři moje dokumenty - FJ kvinta
Opakování
zopakuj si probrané slovesné časy
a způsoby; slovní zásobu
probranou v tomto školním roce

výstupy

poznámka

hodnocená práce

Samostatná práce vyučující u maturit.

konzultace a
konverzace na
zoom.us po
předchozí domluvě
na WA

N

Ho

Online projekt Die besten Tipps für den
Sommer 2020

GC
Padlet

projekt na virtuální
nástěnce Padlet

16.06. od 8:00
Online Quiz
hodnocení

Opakování Lektion 31
N

Zt

L32 dokončení, opakování

Google Classroom

online test 18.6.,
uzavření klasifikace

zpracování a
odeslání přes GC

Zsv

Ja

vývoj sociologie

bakaláři, google
cassroom

D

Er

Opakování

moodle

Z

Hu

Jižní Afrika, JAR

Bakaláři

M

Čm

Rovnice s parametrem

Bakaláři

výpisky do sešitu,
vyplněné PL

18. 6. 10:00 online
hodina

F

Th

test - tlak v tekutinách, Archimédův zákon.

bakaláři

e-mail

poslední test 22.6.
na proudění tekutin

Bakaláři DÚ,
Dokumenty

testy kahoot.it

poznámky do sešitu

Učebnice,prezentace

Kompletace sešitu

samostudium
PL

samostudium
PO 15.6.2020 12:00
dopisování prověrek
dle zadání v moodlu
(vybraní žáci)

Opakování: úlohy ze souboru: Mechanika
kapalin – úlohy

. Úlohy 356-366/68 sbírky. Řešení poslat
do 22.6
Ch

Čv

Bi

Štg

Složení roztoků
Plazi,obojživelníci-opakování

VT

Hb

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

Vv

Uh

Pokrač. a dokončení zadané práce květy, poupata, listy- zvětšené detaily

Tv
TV

Pu
Dx

Sportovní aktivity v přírodě.

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

Bakaláři

uzavření klasifikace

Bakaláři.

Cvičení s anglickým rugbystou Tomem
Mitchellem, dle týdenního plánu, viz
materiál v poznámce
Hv

Zt

Shrnutí a opakování učiva

odevzdat do 1. týdne
od zadání
Dobrovolný úkol
Samostudium

http://gymkvary.cz/no
de/1830
Google Classroom

Dobrovolný úkol

třída V5.B, termín: 15. - 19. 6. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

Č

Mš

Klasicismus
uč. str. 106 - 114, pr. s. 101-110
Opakování funkčních stylů, postupů a
útvarů

Bakaláři

vypracovaná cvičení

A

Hš

Instructions and materials - Moodle 66.
Revision - vocabulary, (Relationships) Worksheet 5B, phrases - webpages, WB.
Use of English online tests - Moodle 67.

Moodle.

Paul’s story assignment - due date
- 18/6/2020.

Samostatná práce vyučující u maturit.

A

Šta

Opakování, doplnění úkolů, klasifikace

GC

Google formulář - test

samostudium,
vyučující u maturit

Fr

Mš

Bakaláři

vypracovaný PL
Gestes et mimiques

konzultace a
konverzace na
zoom.us po
předchozí domluvě
na WA

-

-

Gesta a mimika
PL Gestes et mimiques - Bakaláři moje dokumenty - FJ kvinta
Opakování
zopakuj si probrané slovesné časy
a způsoby; slovní zásobu
probranou v tomto školním roce

N

Hk

Doplnění všech prací k odevzdání
Wiederholung

Bakaláři

uzavření klasifikace

N

Zt

L32 dokončení, opakování

Google Classroom

online test 18.6.,
uzavření klasifikace

Zsv

Hr

Sociologie

Bakaláři

Výpisky

poznámka

Samostudium
zpracování a
odeslání přes GC
Samostudium

D

St

Z

An

M

Mch

Starověký Řím
opakování, zkušení
Úkol č. 14

Bakaláři

opakování

Bakaláři

uzavření klasifikace

Bakaláři

Konstrukci zašlete na
můj mail do 19. 6.

Konstrukční úlohy řešené pomocí množin
bodů v GeoGebře

samostudium

Celé zadání úkolu č. 14 najdeš opět na
stránkách školy (www.gymkvary.cz) v
sekci výuka.

F

Ld

Tlak v kapalinách vyvolaný tíhovou silou
- učebnice str. 197 - 201
Tlak vzduchu vyvolaný tíhovou silou učebnice str. 201 - 204

Bakaláři ( doplňující
informace žákům )

uzavření klasifikace

Samostudium

Ch

Sp

Výpočty z chemických rovnic,opakování
koncentrace, uzavření klasifikace

Google Classroom

Uč.str.44/výpisky,17.6
on line test
koncentrace,opaková
ní názvosloví

samostudium

Bi

Ci

Opakování - ptáci

poznámky v sešitě +
vložené materiály v
GC

nic neodevzdávat

VT

Hb

dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

VT

Kd

Opakování, doplnění restů

Bakaláři

Klasifikace

Vv

Lg

Seminární práce

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

odevzdat do 1.
týdne od zadání

dobrovolný úkol

Hv

Zt

Shrnutí a opakování učiva

Google Classroom

dobrovolný úkol

třída 1.A, termín: 15. - 19. 6. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce
Dokončení barokní lit. , souhrnné
opakování

prostředí

výstupy

poznámka

učebnice, pracovní
listy, GC

poznámky v sešitě

doplnění klasifikace

GC, Google form

Google form

online hodina
pondělí 9.30-10.00

Č

Ba

A

Hi

A

Kl

Speaking: Sports and you-SB 44+47
Četba časopisu Bridge
Pokyny v GC

N

Jn

L7: Wiederholen + Google Quiz

GC

Test na L7 ve čtvrtek
18. 6. 10 - 12 hodin

N

Tu

L 10: Dokončení rozhovorů - zaslání do
15.6. na GC nebo WA
Setkání a klasifikace - 17.6.

GC

prezentace

Zsv

St

Psychické procesy a vlastnosti

Bakaláři

opakování

D

Er

Opakování

moodle

PL

Z

Sg

opakování

domácí

samostudium

M

Wb

Goniometrické funkce ostrého úhlu,

školní Moodle

Pracovní sešit

File 4 opakování, test

školní učebnice
GC
Zoom
časopis online

bodové hodnocení
klasifikace

bodové hodnocení
klasifikace

samostudium
PO 15.6.2020 12:00
dopisování prověrek
dle zadání v moodlu
(vybraní žáci)

středa od 8.00, pátek

opravné testy

Planimetrie

teorie: výuková videa

str.52-54 + str.55-57

od 10.00 opravné
testy
možnost individuálně
domluvit
videokonzultace

F

Ld

Tlak v kapalinách vyvolaný tíhovou silou
- učebnice str. 197 - 201
Tlak vzduchu vyvolaný tíhovou silou učebnice str. 201 - 204

Ch

Šv

opakování roztoků

Bi

Šv

opakování savců

VT

Hb

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

Vv

Jř

Barevná kompozice - voda

Hv

Re

Opakování, závěrečná projekce

Bakaláři ( doplňující
informace žákům )

uzavření klasifikace

bakaláři, zoom.us

Samostudium
Videokonference skype čtvrtek 13:00
hod.
videokonference,
úterý 16.6 v 10.00

bakaláři
dle pokynů v
Bakalářích

dle pokynů v
Bakalářích

odevzdat do 1. týdne
od zadání
dobrovolná práce

Bakaláři

S koncem šk. roku
zde máme tématickou
projekci zásadního
muzikálu 70. let Grease. Doporučuji
zhlédnout aspoň
některé nejznámější
části a hity tohoto
hudebního díla např.
na
https://www.youtube.c
om/watch?v=nqbfON

Dobrovolná práce

mPnss&list=PL_urM9
qvJVy9E53_0Xe9pvO
x8ykBnJWn_

třída V6.A, termín: 15. - 19. 6. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

Uh

Český realismus a naturalismus učebnice str. 100 / 102 , pracovní sešit
str.96 / 98. (Další ženy v české literatuře,
K.M.Čapek - Chod , J.K.Šlejhar naturalismus,historická a venkovská
próza).
Slohová práce - dokončení

Bakaláři, Komens

uzavření klasifikace

samostudium

A

Hš

Instructions and materials - Moodle 58.
Assignment - presentation - CR - Places
of interest - tourist areas. Grammar 1B worksheet. Weblinks, colloquial English
vocabulary.

A

Šta

Question tags - SB 151, opak, klasifikace

Fr

Mš
-

Vyjadřování účelu
Expression du but - Bakaláři - moje
dokumenty - FJ sexta (přepsat do
sešitu)
Studium v Evropě
- uč. str. 43 (opakování) porovnej s Anglií

-

Složená vztažná zájmena
Pronoms relatifs composés Bakaláři - moje dokumenty - FJ

Assignment presentation - CR Places of interest tourist areas. Due
date - 18/6/2020.
Google classroom
Bakaláři

Samostatná práce vyučující u maturit.

samostudium,
vyučující u maturit
zápisky v sešitě

konzultace a
konverzace na
zoom.us po
předchozí domluvě
na WA

sexta (přepsat do sešitu)
N

Ho

Online projekt Interessante deutsche
Städte
Opakování Lektion 40

N

Zt

Zsv

Hr

Mezinárodní vztahy

Bakaláři

D

Er

Opakování

moodle

Z

Pu

M

Pc

Logaritmické a exponenciální rovnice a
nerovnice.

Bakaláři.

poznámky v sešitě

F

Ld

Práce v elektrickém poli , elektrické napětí
- učebnice str. 23 - 30

Bakaláři ( doplňující
informace žákům )

uzavření klasifikace

Samostudium
Videokonference skype pátek 13:00
hod.

Ch

Ne

Prvky skupiny zinku; + Mn, Cr, Ti

Bakalář

poznámky do sešitu

samostudium

Bi

Šv

antropogeneze, fylogeneze, ontogeneze

bakaláři, zoom.us

Vv

Uh

Hv

Re

L39 dokončení, opakování

Kraj Moravskoslezský. Opakování.

GC
Padlet

projekt na virtuální
nástěnce Padlet

Google Classroom

online test 18.6.,
uzavření klasifikace

Bakaláři.

Seminární práce - dokončení
Opakování, závěrečná projekce

Výpisky do sešitu
PL

Pracovní list.

16.06. od 8:00
Online Quiz
hodnocení
zpracování a
odevzdání přes GC
Samostudium
samostudium
PO 15.6.2020 12:00
dopisování testů dle
zadání v moodlu
(vybraní žáci)
Samostudium.

videokonference ,
úterý 16.6. v 9.00
uzavření klasifikace

Bakaláři

S koncem šk. roku
zde máme tématickou

Dobrovolná práce

projekci zásadního
muzikálu 70. let Grease. Doporučuji
zhlédnout aspoň
některé nejznámější
části a hity tohoto
hudebního díla např.
na
https://www.youtube.c
om/watch?v=nqbfON
mPnss&list=PL_urM9
qvJVy9E53_0Xe9pvO
x8ykBnJWn_

třída V6.B, termín: 15. - 19. 6. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

Č

Kv

Literární a umělecké směry konce 19.
století, opakování mluvnice a pravopisu

Bakaláři, Internet

22. 6. třídnická
hodina

A

Hz

Online exercises/blogs about Americans
living in the C.R. and foreigners learning
Czech, the importance of language
learning

Google Classroom

Vyučující u maturit

A

Kl

Fr

Mš

File 10A: Reading-Steve Jobs+Great
British Design Icons-SB 94-97
Pokyny v GC

-

Vyjadřování účelu
Expression du but - Bakaláři - moje
dokumenty - FJ sexta (přepsat do
sešitu)

školní učebnice
GC
Zoom

výstupy

komunikace s
učitelem

poznámka

online výuka v
Zoom pátek 19/6
2020 v 8:55 h
klasifikace

Bakaláři

zápisky v sešitě

konzultace a
konverzace na
zoom.us po
předchozí domluvě
na WA

GC
Padlet

projekt na virtuální
nástěnce Padlet

16.06. od 8:00
Online Quiz

Studium v Evropě
- uč. str. 43 (opakování) porovnej s Anglií

-

N

Ho

Složená vztažná zájmena
Pronoms relatifs composés Bakaláři - moje dokumenty - FJ
sexta (přepsat do sešitu)

Online projekt Interessante deutsche
Städte

Opakování Lektion 40

hodnocení

N

Sn

Online hodina čtvrtek 9:30
Opakování, klasifikace, doplnění
chybějících úkolů

WA skupina

Zsv

Ja

opakování práva

bakaláři, google
classroom

D

St

Období baroka a klasicismu

Bakaláři

opakování

Z

An

opakování, zkoušení

bakaláři,WhatsApp

uzavření klasifikace

M

Ms

Goniometrie.Goniom.rovnice a nerovnice

bakaláři

Podle pokynů v
připojených
souborech

F

Stu

Závěrečné opakování (Kmity, vlny,
akustika), dotazy, zhodnocení
DÚ - hodnocení

Bakaláři, web školy příspěvky k výuce

Zaslat na e-mail

Ch

Ne

Prvky skupiny zinku; + Mn, Cr, Ti

Bakalář

poznámky do sešitu

Bi

Štg

Zdraví člověka,opakování CNS

Učebnice,prezentace

Kompletace sešitu

Vv

Jř

Hv

Re

samostudium

Seminární práce, parafráze
Opakování, závěrečná projekce

samostudium

samostudium

dobrovolná práce
Bakaláři

S koncem šk. roku
zde máme tématickou
projekci zásadního
muzikálu 70. let Grease. Doporučuji
zhlédnout aspoň
některé nejznámější
části a hity tohoto

Dobrovolná práce

hudebního díla např.
na
https://www.youtube.c
om/watch?v=nqbfON
mPnss&list=PL_urM9
qvJVy9E53_0Xe9pvO
x8ykBnJWn_

třída 2.A, termín: 15. - 19. 6. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

Ba

Moderní básnické směry konce 19. stol.

učebnice , pracovní
sešit, GC

poznámky v sešitě

doplnění klasifikace

A

Kl

File 10A: Reading: Steve Jobs-SB94-65
Speaking: Great British Design Icons-SB
96-97
Pokyny v GC

školní učebnice
GC

poznámky k tématu

bodové hodnocení
klasifikace

A

Lg

NEF 10A: Poslech str. 96,
psaní: procvičování vazby “consider”

Komens/Bakaláři

úkol zaslat do 21.6.

N

Tu

L 10: Dokončení rozhovorů - zaslání do
15.6. na GC nebo WA
Setkání a klasifikace - 17.6.

GC

prezentace

N

Zt

L11 dokončení, opakování

Google Classroom

uzavření klasifikace

Zsv

Ja

opakování práva

bakaláři, google
classroom

D

St

Období baroka a klasicismu

Bakaláři

opakování

Z

Sg

opakování

domácí

samostudium

M

Čm

Logaritmické rovnice

Bakaláři

výpisky do sešitu,
vyplněné PL

F

Wt

rozložení náboje na vodiči
vodič a izolant v elektrickém poli

Moodle

výpisky, řešení úloh

bodové hodnocení
klasifikace

samostudium

16. 6. 10:00 on-line
hodina
dotazy - e-mail,
fórum

Ch

Sp

Triely - hliník
použití,sloučeniny,reakce,opakování,uzavř
ení klasifikace

Google Classroom

18.6 online test
triely -opakování

Bi

Štg

Zdraví člověka,. Opakování CNS

Učebnice,
prezentace

Kompletace sešitu

Vv

Lg

Seminární práce

Hv

Re

Opakování, závěrečná projekce

samostudium

dobrovolný úkol
Bakaláři

S koncem šk. roku
zde máme tématickou
projekci zásadního
muzikálu 70. let Grease. Doporučuji
zhlédnout aspoň
některé nejznámější
části a hity tohoto
hudebního díla např.
na
https://www.youtube.c
om/watch?v=nqbfON
mPnss&list=PL_urM9
qvJVy9E53_0Xe9pvO
x8ykBnJWn_

Dobrovolná práce

třída V7.A, termín: 15. - 19. 6. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

výstupy

poznámka

Č

Ba

Literatura v době okupace - Jiří Orten

čítanka , internetové
zdroje a materiály v
GC

poznámky v sešitě,
odevzdání zápisu
individuální četby

dokončení
klasifikace

A

Hi

GC

GC dokumenty

A

Pr

GC

Google Dokument v
GC

File 5 revision
-

kontrola cvičení v Grammar Bank
6A
psaní (57/5e)

Fr

Mš

Cestování + průvodce cestovatele
- zopakuj si dopravní prostředky,
probrané názvy států (včetně
předložek), druhy ubytování
- doporuč kamarádovi 1 zemi
(zajímavosti, doprava, ubytování) ústně

Bakaláři

konzultace a
konverzace na
zoom.us po
předchozí domluvě
na WA

N

Ho

Online projekt Die Corona-Zeit aus vielen
Blickwinkeln
Opakování Lektion 46

GC
Padlet

N

Sn

Online hodina úterý 11:15
Opakování, klasifikace, doplnění
chybějících úkolů

WA skupina

Zsv

St

Ekonomie - makro a mikro

Bakaláři

opakování

D

Er

Opakování

moodle

PL

projekt na virtuální
nástěnce Padlet

16.06. od 8:00
Online Quiz
hodnocení

samostudium

Z

An

opakování, zkoušení

Bakaláři, WhatsApp

uzavření klasifikace

M

Pc

Vyšetřování množin bodů metodou
souřadnic.

Bakaláři

poznámky v sešitě

F

Stu

Závěrečné opakování (EMG, optika),
dotazy, zhodnocení
DÚ - hodnocení

Bakaláři, web školy příspěvky k výuce

Zaslat na e-mail

Ch

Ne

Substituční deriváty karboxylových
kyselin

Bakaláři

Doplnit rovnice;
termín do 19.6.

Bi

Ci

Opakování - probrané čeledi rostlin

KA

Kl

GC

písemné poznámky

SBi

Pa

cévní soustava

samostudium

výpisky

SCh

Čv

Složení roztoků

Bakaláři DÚ,
Dokumenty

testy kahoot.it

SM

Kb

Objemy rotačních těles

bakaláři, classroom

učebnice

SM

Pc

Derivace implicitní funkce

Bakaláři

poznámky v sešitě

SvS

Ja

styly učení

google classroom

SvS

St

opakování

Bakaláři

SZ

Sg

opakování

domácí

samostudium

Pg

Pc

Grafika - ukázky programů

Moodle, Bakaláři

ukázky programů

TV

Dx

MT: Situace - 4.část státní MZ

Cvičení s anglickým rugbystou Tomem
Mitchellem, dle týdenního plánu, viz
materiál v poznámce

samostudium

samostudium

bodové hodnocení+
klasifikace
samostudium
poznámky do sešitu

http://gymkvary.cz/no
de/1830

třída V7.B, termín: 15. - 19. 6. 2020
předmět

vyučující

zadaná práce

prostředí

Č

Kv

Meziválečná literatura, opakování
mluvnice a pravopisu

Bakaláři, Internet

A

Hš

Instructions, materials - Moodle 55.
Assignment - presentation - Prague places of interest. Use of English - online
tests - Moodle 55, 56. Reading - Bridge
magazine (Orwell’s 1984).

A

Šta

Feelings, opakování, klasifikace, čtení .
Bridge

Fr

Mš

N

Jn

Nicos Weg, Lektion 3 + Google Quiz

GC
Deutsche Welle

N

Sn

Online hodina úterý 11:15
Opakování, klasifikace, doplnění
chybějících úkolů

WA skupina

Cestování + průvodce cestovatele
- zopakuj si dopravní prostředky,
probrané názvy států (včetně
předložek), druhy ubytování
- doporuč kamarádovi 1 zemi
(zajímavosti, doprava, ubytování) ústně

výstupy

poznámka

Moodle

Assignment presentation - Prague
- places of interest due date - 18/6/2020.

Samostatná práce vyučující u maturit.

GC

presentation on GC

samostat.práce vyučující u maturit

Bakaláři

konzultace a
konverzace na
zoom.us po
předchozí domluvě
na WA

Test L1 - 3 am
Donnerstag 10 - 12
Uhr

Zsv

Hr

Etika

Bakaláři

Výpisky

D

Er

Opakování

moodle

PL

Z

Sg

opakování

domácí

samostudium

M

Čm

Přímka a kuželosečka

Bakaláři

výpisky do sešitu,
vyplněné PL

F

Wt

opakování učiva - lom světla
opakování učiva - Ohmův zákon,
spojování rezistorů

Moodle

výpisky, řešení úloh

Ch

Ne

Substituční deriváty karboxylových
kyselin

Bakaláři

Doplnit rovnice;
termín do 19.6.

Bi

Pa

opakování systematiky KR

-

KA

Kl

MT:Situace- 4.část státní MZ

SBi

Pa

SCh

výpisky

GC

písemné poznámky

cévní soustava

samostudium

výpisky

Čv

Složení roztoků

Bakaláři DÚ,
Dokumenty

testy kahoot.it

SM

Kb

Objemy rotačních těles

bakaláři, classroom

učebnice

SM

Pc

Derivace implicitní funkce

Bakaláři

poznámky v sešitě

SvS

Ja

styly učení

google classroom

SvS

St

Opakování

Bakaláři

SZ

Sg

opakování

domácí

samostudium

Pg

Pc

Grafika - ukázky programů

Moodle, Bakaláři

ukázky programů

Samostudium
samostudium

17. 6. 10:00 online
hodina
dotazy - e-mail,
fórum
samostudium
samostudium
bodové hodnocení
klasifikace
samostudium
poznámky do sešitu

třída 3.A, termín: 15. - 19. 6. 2020
předmět
Č

vyučující

zadaná práce

prostředí

Jř

Literární tvorba za protektorátu - PS str.
108 - 109, odevzdat do 18.6.
Z. Jirotka - Saturnin, výpisky do sešitu
Společná četba k maturitě - J. Havlíček,
Petrolejové lampy nebo Z. Jirotka,
Saturnin - zpracované dílo odevzdat po
prázdninách

Google Classroom

Google Classroom

výstupy

poznámka

hodnocená práce

A

Hz

Checking the listening exercise(weather
forecast), reading the Bridge magazine,
the importance of learning languages
(video)

A

Pr

3A Mini Grammar so/such...that

N

Jn

Deutsche Welle Nicos Weg - Google
Quiz;
doplnění práce za 2. pololetí

GC

N

Sn

Online hodina středa 9:00
Opakování, klasifikace, doplnění
chybějících úkolů

WA skupina

Zsv

Ja

opakování etiky

bakaláři, google
classroom

GC

Vyučující u maturit

vyfocená cvičení,
úlohy v GC
Google Quiz
Lektionen 1 - 3 am
Montag 10 - 12 Uhr

samostudium

D

St

Československo mezi světovými válkami

Bakaláři

opakování

Z

Sg

opakování

domácí

samostudium

M

Kb

Tečna k elipse

učebnice

classroom

F

Stu

Závěrečné opakování (EMG, optika),
dotazy, zhodnocení
DÚ - hodnocení

Bakaláři, web školy příspěvky k výuce

Zaslat na e-mail

Ch

Sp

Karbonylové sloučeniny - opakování,
uzavření klasifikace

Google Classroom

16.6 on line test
názvosloví
karbonylové
sloučeniny, opakování
PL

Bi

Šv

opakování systému rostlin, houby

bakaláři

KA

Kl

SBi

Pa

SCh

MT: Situace - 4.část státní MZ

GC

písemná příprava

cévní soustava

samostudium

výpisky

Čv

Složení roztoků

Bakaláři DÚ,
Dokumenty

testy kahoot.it

SM

Kb

Objemy rotačních těles

bakaláři, classroom

učebnice

SM

Pc

Derivace implicitní funkce

Bakaláři

poznámky v sešitě

SvS

Ja

styly učení

google classroom

SvS

St

opakování

Bakaláři

SZ

Sg

opakování

domácí

samostudium

Pg

Pc

Grafika - ukázky programů

Moodle, Bakaláři

ukázky programů

samostudium

bodové hodnocení
klasifikace
samostudium
poznámky do sešitu

TV

Dx

Cvičení s anglickým rugbystou Tomem
Mitchellem, dle týdenního plánu, viz
materiál v poznámce

http://gymkvary.cz/no
de/1830
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