PLÁN NA 21. TÝDEN OD
třída VI. B

18. 5.

DO 22. 5. 2020

služba: já

Informace pro žákyně a žáky
• Je za námi devět týdnů online výuky. Potřebujete dobít baterie? Chybí vám
•
•
•
•
•

motivace? Zveme vás do první společné výzvy. Zkusme se vzájemně
motivovat a obohatit. Více se dozvíte na www.sadman.biz/vyzva.
Nezapomeňte pravidelně kontrolovat svůj email, informační stránku VI. B na
www.zsmalika.cz, Google Classroom a aplikaci WhatsApp.
Kódy všech kurzů najdete na www.zsmalika.cz v záložce VI. B třídy.
Pokud máte s čímkoliv problém, ozvěte se mi prosím.
Pokud potřebujete vyzvednout nějaké věci ze školy, ozvěte se a domluvíme se.
Dobrovolné setkání třídy ve středu 20. 5. ve 13.00 hodin na školním dvoře.
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Pokračujte v plnění úkolů na Google Classroom. Tentokrát
jsou úkoly na téma slovních druhů a dobrodružné literatury.
Můžete se také pustit do dobrovolných pravopisných cvičení,
případně procvičovat online. Těším se na další zprávy o plnění
výzev. Ať se skvěle daří.

Řiďte se instrukcemi, které najdete v Google Classroom. Úkoly
označené pomocí „C“ jsou povinné, ostatní úkoly jsou dobrovolné,
ale pokud se rozhodnete na nich pracovat, pozor na termíny
odevzdání.

Pokračujte pravidelně ve výuce psaní v programu ZAV.
V pátek 22. května do 12 hodin odešlete vyučujícímu IKV
informaci kolikáté cvičení píšete.

•

Staň se na chvíli detektivem a pátrej po příčinách
vandalského chování v naší obci. Pracovat můžeš sám, nebo si
můžeš najít parťáka do dvojice a vypracovat úkol s ním.
Jistě už máš z minulého týdne připravené fotografie z místa
činu. Teď už stačí jen vyplnit protokol. V Google Classroom
najdeš podrobnější pokyny.
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S pomocí textu v učebnici vyplň pracovní list.
Proveď pokus zmagnetování s kancelářskými sponkami, nebo
špendlíky. Na Google Classroom nám napiš, kolik se jich
podařilo zmagnetovat.

•

Minulý týden jste vyhledávali informace o rakovi. Rak patří
mezi korýše. Tento týden se budete zabývat dalšími zástupci
korýšů.
Pracovní list najdete v Google Classroom.

Fyzika

Přírodopis

Tento týden procvičíme násobilku a zaokrouhlování
na www.alfbook.cz.
6. ročník – Opakování 5. ročníku:
(1) Dělení zpaměti, (2) Násobení a dělení přirozených čísel do
100, (5) Porovnávání a zaokrouhlování přirozených čísel
Můžete si procvičit i početní výkony s přirozenými čísly (3, 4).
AJ1 + AJ2 (Bt) – Follow the instructions you can find in Google
Classroom. Tasks marked with “C” are compulsory while the
others are optional but if you choose to participate, check the
deadlines!

•

•

•

HV – Pokud máte zájem o písničku na (skoro) každý den,
přidejte si na Google Classroom kurz hudební výchovy VI. A –
kód: o675cd4

•
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