
Dobrý den, milí rodiče, 
 
doufám, že jste všichni v pořádku a zdraví. 
 

Posílám Vám další úkoly. Vzhledem k tomu, že se situace zhoršuje a vypadá to, že se do školy podíváme opravdu za 
dlouho, navrhuji zpětné reakce. Chápu, že každý prožívá jinak co se teď děje a rozhodně není vždy nálada se intenzivně věnovat 
učení. Proto stále apeluji především na čtení,procvičovat  násobilku, vyjmenovaná slova a pády. Ovšem jestli budou děti doma přes 
měsíc, nebo i déle, potřebuji nějakou zpětnou vazbu, že všichni pracují a že se věci daří. 

 
Navrhuji proto, že budeme pokračovat v tomto systému, ale s tím, že vždy zvýrazním cvičení, které budu chtít nějakým 

způsobem zpět (naskenovat, vyfotit, přepsat do wordu- nechávám na Vás). Další možnost je využívat Google učebnu, která je 
určitě výborná a kontakt by byl mezi námi všemi na jednom místě (video a google učebně naleznete na YT). Jenže práci v Učebně 
nezvládnou všechny děti samy, ani nechci, aby si děti tvořily osobní maily a podobně. Tato možnost mi přijde sice nejlepší, ale 
nechci na Vás házet ještě další starosti. Další problém je s tím, že ne každý k tomu má přístup. Podobná “místnost” je pak Padlet, 
který má oproti google učebně méně vymožeností.  

 
Tato situace je nepříjemná pro nás všechny a já rozhodně nechci budovat nějaký stres z nesplnění úkolů a podobně, ale 

také rozhodně nechci, aby děti všechno zapomněly. Chci aby využívaly toho, že jsou doma a můžou si kdykoli a cokoli dělat hezky 
pomalu, podle toho, jaká je chuť a čas.  

 
Proto Vás žádám o vyjádření se. Třeba někdo přijde s jiným řešením, které bude vyhovovat všem. Budu ráda i za zprávu, 

jak se daří plnit zatím zadané úkoly. 
 

Buďte na sebe opatrní  
 
Slavíčková Tereza  
 



 
 
 

Datum Matematika Český jazyk Prvouka Čtení/sloh Výchovy 

20.3. Pracovní sešit 
-9/5 
Učebnice 
-61/2,3 

Učebnice  
-95/16 

Podívej se na video 
a napiš, které 
květiny jsi viděl/a 
na procházce. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=oM
TZ9aVx8-8 
 
V učebnici 
prozkoumej, jak je 
to s kořeny. Zkus si 
zapsat poznámky 
do sešitu. 

Viz pracovní list v 
příloze 
 
Čtení- každý by 
měl mít už 
přečtenou jednu 
knihu 
 
Připomínám 
“prezentaci” knihy. 

Nasbírej co nejvíce 
letáků (jakýkoliv). 
Vystřihej vždy 
jedno téma (ovoce, 
elektronika, 
sladkosti). Z 
vystřiženého 
materiálu vytvoř 
portrét. Inspiruj se 
viz obrázky níže. 

21.3. - 
22.3. 

Učebnice 
-60/ Náhodná procházka cv. 1 
Pracovní list viz příloha (kdo 
nemá jak vytisknout, má 
možnost to překreslit na 
papír, ale není to prioritní, je 
to opět jen procvičování) 

Učebnice 
-94/17 
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