Plán VZ a VKO 3.5. - 7.5. 2021
Milí šesťáci,
chválím vás za zaslané práce. Pokud někdo nestihl, má ještě možnost vypracované
pracovní listy z minulého týdne zaslat do středy 5.5. Pozdější termín už
nebudu akceptovat.
Výchova ke zdraví
Rozvoj osobnosti
V tomto týdnu se zamyslíme nad tím, v čem jsme dobří, co se nám daří, jaké máme dobré
vlastnosti, na co jsme hrdí…
Vypracujeme pracovní list VZ 1.
Zamysli se nad zadáním pracovního listu. Např. V případě, že bys byl nyní kámen. Můžeš
být základním kamenem nějaké významné budovy, kamínkem na pláži, s kterým si hrají
děti, součástí velké skály….
Napiš mi, který obrázek se ti maloval nejlépe a který ti naopak dělal potíže.
Doufám, že už se brzy uvidíme ve škole a vše ještě probereme ústně.
Výchova k občanství
Místo kde žiji, domov
Domov je pro každého tím nejdůležitějším místem na světě. Poskytuje nám ůtočiště a
představuje místo, kde se cítíme bezpečně a kam se můžeme vždy vrátit.
Obec je místo, kde spolu lidé žijí. Tvoří ji domy, silnice, parky, louky, pole, lesy, obyvatelé.
Typy obcí: vesnice – obec s počtem obyvatel do 3 000 lidí
městys – typ obce mezi městem a vesnicí
město – žije v něm více než 3 000 obyvatelé
statutární město – má právo organizovat svoji správu podle vyhlášky, která
se označuje jako statut města, např. Brno, Ostrava, České Budějovice
hlavní město – hlavním městem ČR je Praha
Zamysli se nad tím, čím se liší život ve městě a na vesnici – kulturní život, pracovní
příležitostií, pobyt na čerstvém vzduchu, možnost nakupovat, turistika apod.
Úkol: Shromáždi co nejvíce materiálů o své obci. Čím je tvoje obec zajímavá –
historie, příroda, pověst, osobnosti, stavby…
Zjisti, kdo u vás píše kroniku.
Zaznamenej vzpomínky starších spoluobčanů o historii obce.
Tento úkol přines na první hodinu prezenčního vyučování VKO.
Přeji pěkný týden a těším se na vaše práce. L. Jarošová

