PLÁN NA 14. TÝDEN OD
třída VI. A

30. 3.

DO 3. 4. 2020

služba: Péťa B.

Informace pro žákyně a žáky
• Po dobu uzavření školy bude výuka probíhat online. Nezapomeňte
pravidelně kontrolovat svůj email, informační stránku VI. A na
www.zsmalika.cz, Google Classroom a aplikaci Signal.
• Tento týden opět začínáme s dobrovolnými týdenními výzvami. Více
informaci na Signálu.
• Pokud máte s čímkoliv problém, ozvěte se mi přes Signal nebo na email
bata@zsmalika.cz.
•
Český
jazyk

•

Matematika

•
Anglický
jazyk

Pokračujeme v opakování číslovek a čteme cestopisy. Veškerá
práce je uvedena v Google Classroom – téma 14. týden.
Naleznete tam jeden povinný pracovní list, zbytek úkolů je
jako vždy dobrovolný. Svou práci mi i nadále zasílejte na můj
e-mail secka@zsmalika.cz. Není nutné cvičení odevzdávat do
Google Classroom.

•
Informační
a
komunikační
výchova

•

•

Vyznáte se ve významných českých osobnostech? Víte, kteří
Češi se ve světě proslavili? Znáte naše herce a zpěváky?
O svém kulturním rozhledu se můžete přesvědčit s pomocí
kvízů a křížovek v Google Classroom (kód: qzokpuu).

•

V tomto týdnu prozkoumáme zákonitosti nové fyzikální
veličiny SÍLY. Čeká nás i řada zajímavých pokusů.
Všechny instrukce najdete v Google Classroom (kód: yihj2vu).
Budu se na vás těšit v kurzech.

Výchova
k občanství

Fyzika

Pokračujte pravidelně ve výuce psaní v programu ZAV.
V pátek 3. dubna do 12 hodin odešlete vyučujícímu IKV
informaci kolikáté cvičení píšete.
Pokud máte dokončenou zadanou prezentaci můžete ji poslat
vyučujícímu. Do emailu napište i svůj telefonický kontakt pro
případnou konzultaci.

•
•

Minulý týden jste shromažďovali informace o hlemýždi a
ostatních plžích. V tomto týdnu se budete věnovat mlžům.
Pokyny naleznete zapsané v pracovním listu na adrese
https://www.dropbox.com/sh/mhy1dbf0590r8rc/AABwxnc4DDXBm_ZZU1FcA5Tda?dl=0

Zkusíme si trochu odpočinout od počítače a procvičit si práci
s rýsovacími pomůckami. Podrobné informace najdete
v Google Classroom, v kurzu Matematika 6. ročník. Kdo si
nebude vědět rady, jak se tam dostat, prosím,
kontaktujte bata@zsmalika.cz.

AJ1 + AJ2 (Bt) – Follow the instructions you can find in Google
Classroom. One task is compulsory (marked with “C”) while
the others are optional but if you choose to participate, check
the deadlines!
Řiďte se instrukcemi, které najdete v Google Classroom. Jeden
úkol (označený pomocí „C“) je povinný, ostatní úkoly jsou
dobrovolné, ale pokud se rozhodnete na nich pracovat, pozor
na termíny odevzdání.

Přírodopis
•

Vyplněný dokument mi odešlete do 3. 4. 2020 na můj email.
V případě dotazů napište nebo volejte. Pokud by vám odkaz
nešel otevřít, kontaktujte bata@zsmalika.cz.
Na Google Classroom si prosím přidejte kurz Přírodopis, kód
kurzu: rgwtwgn

•

HV – Písničku na skoro každý den najdete v Google
Classroom.

•

Níl aon rud anseo. J

Výchovy

Volitelné
předměty

