PLÁN NA 18. TÝDEN OD
třída VI. B

27. 4.

DO 1. 5. 2020

služba: Terezka S.

Informace pro žákyně a žáky
• 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.
Ve středu 29. 4. v 10.00 se opět pokusíme všichni online spojit pomocí Zoom.

•
Český
jazyk
•

Matematika

•
Anglický
jazyk

V Google Classroom máte dobrovolné aktivity a něco nového
na téma slovesa. Hotovou práci mi můžete posílat na e-mail.
Pokud si s něčím nevíte rády, nevadí – můžeme se na to
společně podívat. Ozvěte se na e-mail nebo mobil, společně
najdeme řešení. Přeji všem hodně zdaru a prima týden.
Budeme pracovat na stránce www.alfbook.cz. V emailu
najdete návod. Vaši práci uvidíme, případně volejte o pomoc.
Udělejte nejméně tři z následujících očíslovaných témat:
5. ročník – Geometrie: (1) Bod, úsečka, přímka, rovina,
(2) Osová souměrnost
6. ročník – Desetinná čísla: (3-8) Kterékoliv ze šesti cvičení,
když budete bezradní, použijte kalkulačku.
6. ročník – Převody jednotek: (9) Jednotky délky,
(10) Jednotky času, (11) Jednotky hmotnosti
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! This week Quizlet Rulez!
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. Tento týden jedeme Quizlet!

•
Informační
a
komunikační
výchova

•

•

S pomocí myšlenkové mapy se zamysli nad tím, co znamená
pojem SOLIDARITA. Vytvoř si vlastní mapu (na list A4), nebo
využij jednu za nabízených šablon. Své myšlenky a názory si
zaznamenávej do mapy a také si zapiš, co můžeš pro ostatní
udělat právě teď Ty (a nejlépe tak i učiň J). Pomoci
s přemýšlením Ti mohou i novinové články v příloze.

•

Začneme zkoumat další typ síly – sílu magnetickou. Najdi tedy
doma jakýkoli magnet a vyzkoušej minimálně dvě
z nabízených aktivit (třeba si vyrob magnetické autíčko nebo
kompas). Více v pracovních listech (Pokusy a Hrajeme si
s magnety). Své poznatky si zaznamenávej do sešitu, můžeš
i fotit nebo natáčet J.

•

Děkuji za vypracované úkoly. Mezi pavoukovce neřadíme
jenom pavouky, ale také sekáče, roztoče a štíry. Připravila
jsem pro vás kvíz na Google Classroom, ve kterém se budete
zabývat některými zástupci pavoukovců. Kvíz vyřešte do
30. 4. 2020.
Kód kurzu Přírodopis na Google Classroom: rgwtwgn

Výchova
k občanství

Fyzika

Přírodopis

•

•
Výchovy
Volitelné
předměty

Pokračujte pravidelně ve výuce psaní v programu ZAV. Ve
čtvrtek 30. 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.

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

