PLÁN NA 15. TÝDEN OD
třída VI. A

6. 4.

DO 10. 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.
• Pokud máte s čímkoliv problém, ozvěte se mi přes Signal nebo na email
bata@zsmalika.cz.
• Minulý týden jsme opět začali s dobrovolnými týdenními výzvami. Zatím
na Signálu žádná zpětná vazba. L
• V pondělí 6. 4. v 10.30 se pokusíme všichni online spojit a ideálně i
vidět. Návod budete mít ve svém emailu. Pokud ho někdo nedostane do
sobotního večera (4. 4.), ozvěte se mi.
• Všem přeji krásné svátky velikonoční.
•
Český
jazyk

Matematika

•

•
Anglický
jazyk

Nadále procvičujeme přídavná jména, číslovky a pravopis.
Nezapomínejte na čtení cestopisů. Veškerá práce je uvedena
v Google Classroom. Je tam opět povinný pracovní list, pár
otázek na vaše aktivity a mnoho dobrovolných úkolů, ze
kterých si můžete vybrat. Hotovou práci mi posílejte emailem
na secka@zsmalika.cz, není potřeba ji nahrávat do
Classroomu. Přeji všem, aby se vám skvěle dařilo.
Tento týden budeme pracovat na www.matika.in + domácí
úkol a další možnosti zjistíte v Google Classroom.
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.
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Pokračujte pravidelně ve výuce psaní v programu ZAV.
V pátek 10. 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.
Užijte si krásný pašijový týden. Že netušíte, co to znamená?
Pojďme to společně prozkoumat. Svá zjištění si poznamenejte
do sešitu.
Vyzkoušejte některý z tipů na velikonoční tvoření. Více
informací v Google Classroom. Přeji prima Velikonoce.
Prozkoumáme tajemnou sílu zvanou gravitace. Vyzkoušejte
některé z nabízených pokusů. Do sešitu nebo portfolia si
poznamenejte svá zjištění a doplňte tři věty závěru „Gravitace
je…“.
Děkuji všem, kteří mi posílají dokončené PL 14-16. A pokud je
nemáte hotové a s něčím si nevíte rady, nevadí. Můžeme se
na to podívat společně ve středu 8. 4. od 13,00 hodin, nebo
ve čtvrtek 9. 4. od 10,00 hodin. Stačí napsat do úterý 7. 4.
email na adresu suchomelova@zsmailka.cz a domluvit se,
který termín by vám vyhovoval a co byste potřebovali. Podle
počtu přihlášených žáků upřesním způsob společné
komunikace.
Na Google Classroom si prosím přidejte kurz Přírodopis, kde
najdete všechny úkoly. Kód kurzu: rgwtwgn
Posílám vám emailem pokyny k přihlášení do aplikace 3D
pomůcky Corinth, ve které najdete mnoho zajímavých
obrázků a informací. Doporučuji program využít při plnění
zadaného úkolu na Google Classroomu.

•

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

•

Még semmi. J

