Práce do přírodopisu od středy 29.4. do pondělí 11.5.:
- děkuji všem, kteří zaslali včas vypracované úkoly (a také úplné, nějak se nám rozmáhá nešvar plnění
jen části práce)
- vzhledem k tomu, že jsme posunuli zadávání práce do angličtiny na pondělky a většina z vás a také
rodiče chtějí, aby to bylo sjednocené, tak budu i přírodopis od příště zadávat v pondělí. Teď budou
navíc dva pátky po sobě státní svátky, takže tuto práci máte zadanou až do PONDĚLÍ 11.5. do 10,00
(je jí tedy o něco víc, ale máte na ni více času)
- začínáme další kmen a to jsou ČLENOVCI, tento kmen je poslední, kterým se budeme zabývat (až na
ostnokožce, které probereme krátce těsně před koncem školního roku) a jelikož se jedná o největší a
nejpočetnější skupinu, je rozdělen na podkmeny a ty na třídy a řády. Udělejte si tedy velký nadpis a
pište si hezky a přehledně rozdělení jednotlivých skupin, ať se v tom vyznáte a víte, který živočich
kam patří…
- opět posílám prezentaci (respektive tentokrát 2 prezentace), ve kterých máte podtržené
nejdůležitější údaje, které i přepište do sešitu
- v učebnici se jedná o strany 70 – 77 a v pracovním sešitě str. 29 – 31 (kromě cv. 8!)
- ofocený zápis a pr. sešit pošlete do Teams do pondělí 11.5. do 10,00 (můžete celou dvoustranu
naráz)
- během příštího týden dám do Teams také kvíz, ale prosím NEJDŘÍVE prezentace, zápis, pracovní
sešit a AŽ POTOM kvíz!!! Je zbytečné si ho dělat dříve, než se něco naučíte…
- také se podívejte do souborů do referátů a projděte si práci vašich spolužáků. Tím také připomínám
referáty, stále je vás zapsáno strašně málo! Nerada bych, abyste si to pak dělali zpětně, je lepší to mít
vypracované k aktuálně probírané látce, aby se i ostatní mohli podívat a dozvědět se něco navíc, tak
jak bychom to dělali, kdybychom byli ve škole…Navíc za to bude velká (4 bodová) známka…
Renata Kovářová

