
ORGANIZACE VÝUKY II. STUPNĚ OD 12. 10. – 23. 10. 2020

ÚČAST       12. – 16. 10. ÚČAST       19. – 23. 10.

6.A I

6.B I

6.C I

6.D I

6.E I

7.A I

7.B I

7.C I

7.D I

8.A I
Změna rozvrhu
PO: do 13:40h                                                      
ÚT, ST, ČT, PÁ: do 13:20h

8.B I
Změna rozvrhu
PO: do 13:40h                                                      
ÚT, ST, ČT, PÁ: do 13:20

8.C I
Změna rozvrhu
PO: do 13:40h                                                      
ÚT, ST, ČT, PÁ: do 13:20h

8.D I
Změna rozvrhu
PO: do 13:40h                                                      
ÚT, ST, ČT, PÁ: do 13:20h

9.A I
Změna rozvrhu
ÚT: do 13:40h                                                      
PO, ST, ČT, PÁ: do 13:20h

9.B I
Změna rozvrh
ÚT: do 13:40h                                                      
PO, ST, ČT: do 13:20h
PÁ: do 12:25h

9.C I
Změna rozvrhu
ÚT: do 13:40h                                                      
PO, ST, ČT, PÁ: do 13:20h



Zápsáno v ŽK a na webových stránkách školy:  

Z rozhodnutí MŠMT budou podzimní prázdniny 26. – 27. 10. a 29. – 30. 10. 2020.   28. 10. je státní svátek.  Žáci 
tedy budou mít volno od 26. 10. do 30. 10. 2020.

Jak to bude s obědy pro žáky na distanční výuce od 12. do 16. 10.? 

Žáci, kteří si oběd přihlásili dne 9. 10. 2020 do 14:00h,  mají možnost si oběd během celého týdne vyzvednout  
v době od 11:15 do 11:30h   nebo    v době od 12:50 do 13:05h. Oběd jim bude dodán v jednorázových nádobách 
(nenoste jídlonosič) a vyzvednout si ho žáci nebo rodiče musí vchodem do kuchyně (za skleníkem)  přes rampu. 
Žáci ani rodiče nesmí vstupovat do budovy školy.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY V     DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY:  

HLAVNÍ PŘEDMĚTY (ČJ, M, CIZÍ JAZYKY, PŘ, D, Z, F, CH, INF):  
Konkrétní podobu úkolů zadali vyučující jednotlivým třídám. 

VÝCHOVNÉ PŘEDMĚTY:

HV:  6. - 9. ročník: Hudební názvosloví, Osobnosti české hudby

OV:  6. - 7. ročník: Domov a rodina

            8. ročník: Volební systém

            9. ročník: Xenofobie a rasismus

 Zhlédnout dokument „Černá ovce“ na webovém portálů Jeden svět na školách.
 Dokument je dostupný na https://www.jsns.cz/lekce/333572-cerna-ovce
 K zamyšlení: Co může být příčinou nenávisti nebo extremistických postojů vůči jiným skupinám 

lidí nebo jednotlivcům?

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ:  6. – 8. ročník: Mimořádné události

PČ:   6. - 8. ročník: Sestav kuličkovou dráhu, snaž se být kreativní. Na stavbu použij jakýkoliv materiál 
(karton, plast, dřevo, kov, stavebnice všeho druhu, kuchyňské náčiní,…) Stavbu vyfoť nebo natoč krátké 
video např. na mobil, až se vrátíš, ve škole své dílo ukážeš.     

            9. ročník: Volba oboru a povolání

 Udělat si orientační online test k rozhodování o volbě oboru a povolání.
 Test je dostupný na: https://www.infoabsolvent.cz/Profitest

Žáci v pátek 9.10. dostali Atlas školství.

 Atlasy obsahují přehledné informace o všech SŠ v kraji
 Prostudovat a ukázat rodičům

 Všechny Instrukce budou mezi žáky rozeslány do skupin (Teams) a na školní emailové adresy 
(office365).

TV:  6. - 9. ročník: Individuální pohybové aktivity dle možností, zásady 1. pomoci při ošetření zlomeniny

https://www.infoabsolvent.cz/Profitest
https://www.jsns.cz/lekce/333572-cerna-ovce


VV:  Soutěž – zadání pro 2. stupeň

Během distanční výuky se zapojíš do naší školní výtvarné soutěže s názvem: ,,Podzim čaruje.“ Tvým úkolem

je vytvořit obrázek, který se podle tebe s tímto tématem pojí.  Jestli  se bude jednat o kresbu či  malbu

podzimních plodů,  zátiší  s podzimními  květinami  a  dekoracemi,  zachycení  podzimní  krajiny nebo třeba

abstraktní dílo vyvedené v barvách podzimu, to je zcela na tobě. Použij svoji oblíbenou výtvarnou techniku

a pomůcky, které budeš mít doma k dispozici. Svůj obrázek  označený tvým jménem a třídou přines do

školy ihned po návratu k prezenční výuce a odevzdej ho své učitelce výtvarné výchovy.


