PLÁN NA 22. TÝDEN OD
třída VI. A

25. 5.

DO 29. 5. 2020

služba: Péťa B.

Informace pro žákyně a žáky
• Nezapomeňte pravidelně kontrolovat svůj email, informační stránku VI. A na
•
•
•
•
•

www.zsmalika.cz, Google Classroom a aplikaci Signal.
Kódy všech kurzů najdete na www.zsmalika.cz v záložce VI. A třídy.
Pokud máte s čímkoliv problém, ozvěte se mi prosím.
I nadále společně horolezíme. Nezapomeňte posílat počet vystoupaných pater.
Pokud potřebujete vyzvednout nějaké věci ze školy, ozvěte se a domluvíme se.
Ve úterý 26. 5. ve 14.00 hodin se se zájemci sejdeme na dvoře školy
(u betonových ping-pongových stolů). Následně si na cca 90 minut půjdeme
něco zahrát do tělocvičny. Promyslete si prosím, CO byste si chtěli zahrát.

•
Český
jazyk
•
Matematika

•
Anglický
jazyk

Pracujte na dalších úkolech v Google Classroom, věnujte se
procvičování pravopisu v on-line cvičeních a nezapomínejte
číst. Budu ráda, když mi napíšete e-mail o tom, který ze všech
úkolů vás nejvíce bavil.
INVENTURA: Prosím, běžte na stránky
školy https://www.zsmalika.cz/zak/tridy.aspx?trida=6.A
a projděte si týdenní plány na 12. – 21. týden. Máte vše
splněno? Jestli ne, dodělejte. Ti, kteří mají vše, mohou
odpočívat, nebo se zaměřit na to, co je v daném předmětu
baví.
AJ1 + AJ2 (Bt) – Complete all the tasks in Google Classroom
that are marked with “C” and you haven’t done them yet.
Don’t forget to switch to “Práce v kurzu” view while checking
your work.
Dokončete všechny úkoly v Google Classroom, které jsou označené
písmenem „C“ a ještě jste je neudělali. Pro snazší kontrolu práce
nezapomeňte přepnout do záložky „Práce v kurzu“.

•

Pokračujte pravidelně ve výuce psaní v programu ZAV.
V pátek 29. května do 12 hodin odešlete vyučujícímu IKV
informaci kolikáté cvičení píšete.

•

Do 31. května dokončete svá detektivní pátrání v případu
„vandalismus“. Vyplněný protokol mi prosím pošlete spolu
s fotografií z místa činu. Více informací v Google Classroom.

•

Vytvořte doma statickou elektřinu. Vyberte si minimálně dva
z nabízených pokusů. Výsledky pokusů popište, nebo nafoťte,
či natočte krátké video.

•

Ahoj, v minulých týdnech jste vyhledávali informace
o různých zástupcích bezobratlých živočichů. V tomto týdnu
nebudu zadávat žádný pracovní list, ale ponechám čas na
odevzdání nesplněných úkolů.

•

HV – Písničku na skoro každý den najdete v Google Classroom
v kurzu „Hudební výchova“.

•
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