OvRv 6. třída

Odpady (Den Země)
20. – 30. 4. 2020
Milí žáci,
jistě jste si všimli, jak se nám příroda krásně vybarvila do zelena a rozkvetla. Bohužel v naší
ulici „ vyrostli „ i jiné věci, méně hezké. Na keřích rostou použité roušky, na trávníku vedle
pampelišek igelitové rukavice a na stromě vedle ptačí budky se houpe Billa taška.
V rámci Dne Země vždy chodíme s naší školu do parku a tyto odpadky uklízíme, teď to možné
není, ale můžete se zapojit z domova a také podle svých možností:
1. Zahraj si hru a zjisti, jak rychle umíš třídit odpad virtuálně
https://www.starsi.tonda-obal.cz/uvodni-stranka/hry/chyt-odpad/

2. Na procházce s rodiči se dívej, co vše kolem sebe uvidíš, co lidé vyhodili a nakresli to na
obrázek.

3. Pokud máš možnost, vezmi si rukavice a pytel a ukliď odpadky v okolí svého domu, určitě
to tam budete mít potom hezčí.

A potom mi o tom všem napište 
Hezký den celé 6. třídě přeje Radka Jedličková

OvRv 7. třída

Finance (Den Země)
20. – 30. 4. 2020
Milí žáci,
jestli jste v posledních dnech a týdnech sledovali zprávy, tak jistě často slyšíte opakující se
výrazy a ne všem možná rozumíte. Například OSVČ - jedná se o osobu samostatně výdělečně
činnou, která není zaměstnancem a vydělává sama na sebe (často jsou to kadeřnice,
řemeslníci, tlumočníci a jiní).
Také jste možná zaslechli termín OČR – jedná se o finanční příspěvek od státu na ošetřování
člena rodiny a na jeho čerpání mají nárok všichni rodiče dětí do 13 let, které v současné době
nemohou chodit do školy.
Stát kupuje roušky, desinfekci, platí OČR a přispěje osobám OSVČ částkou 25 000,- za to, že
nemohli v těchto dnech provozovat živnost (mimochodem – víš, co znamená slovo živnost?)
Zkus vymyslet a popsat, kdy by měl stát získat finance, aby měl dost peněz na všechny
nákupy a dávky. Kdybys byl/a premiérem ČR, jak bys s penězi hospodařil/a, na čem by ses
snažil/a ušetřit? Co bys zdražil/a či zlevnil/a? Jsem moc zvědavá na tvé skvělé nápady!

Svůj úkol zašli do 24 . 4. 2020 na email reditelka@zsgraficka.cz nebo na FB profil školy do
zpráv

OvRv 8. třída

Vakcinace, očkování (Den Země)
20. – 30. 4. 2020

Milí žáci,
úkoly na toto období jsou součástí tématu Den Země. Protože my se v občanské výchově
zabýváme zdravím, podívejte se na video o očkování a odpovězte na tyto otázky.

1. Vysvětli princip očkování
2. Kdo užívá titul MVDr.?
3. Proti kterým nemocem se můžeme nechat očkovat?
4. Jméno, kterého vědce je spojené s očkováním?
5. Proti kterým nemocem jsi očkovaná/ý?
6. Pokud by to bylo možné, jaké očkování bys dal/a naší planetě zemi, aby se jí dařilo
lépe?

Vypracovaný úkol zašli do 24. 4. na email reditelka@zsgraficka.cz nebo na FB profil školy do
zprávy. Tamtéž se také můžeš ptát, když nebudeš něčemu rozumět. Hodně zdaru v práci 

OvRv 9. třída

Voda a zdraví (Den Země)
20. – 30. 4. 2020

Milí žáci,
podívejte se na doporučené video a tak, jak jste již tvořili v letošním roce komunitní projekt,
zkuste navrhnout, co můžete udělat vy sami pro lepší hospodaření s vodou – ve vaší
domácnosti, čtvrti, městě, jak můžete zapojit i své přátele. Proč je pro náš život voda
důležitá?
Voda je život. Na zdraví

https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ

Vypracovaný úkol zašli do 26. 4. na email reditelka@zsgraficka.cz nebo na FB profil školy do
zprávy. Tamtéž se také můžeš ptát, když nebudeš něčemu rozumět. Hodně zdaru v práci 
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