
 

Dobrý den, vážení rodiče i milé děti, 

 

moc Vás všechny zdravím a děkuji, že jste tak vstřícně přijímali můj pondělní 

telefonát. 

 

Úkoly na jeden týden budu zadávat vždy v pondělí na webové stránky školy. Cvičení, 

která budu hodnotit, vám označím a vy mi je prosím zasílejte na moji školní e-

mailovou adresu, cvičení z AJ paní učitelce Mikeskové na její e-mailovou adresu. 

Můžete i průběžně, nejpozději však do neděle daného týdne. V případě řešení 

akutních záležitostí nabízím tel. číslo 773 182 810, na které mi můžete denně volat do 

16. 00 hod. 

  

Z úkolů, které si děti zapsaly do úkolníčků, budu hodnotit a pošlete tedy na můj e-

mail (do neděle 22. 3.) tyto: ČJ-PS str. 14, 15. Písanka str. 10,15. M str. 29,30. PRV 

str. 63.  

Děkuji. Známky najdete pod jménem svého dítěte ve ŠKOLE ONLINE. 
 

AJ – str. 39, 40 (str. 43 – zde si děti dolepí nálepky). 
https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs 

Na procvičení barviček můžete využít tyto odkazy: 

https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA 

https://www.youtube.com/watch?v=tkpfg-1FJLU 

Na procvičení čísel můžete využít tyto odkazy: 

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA 

 

Pro správnou výslovnost odkazuji na webové stránky, které jsem používala 

v hodinách ve výuce. Je to HAPPY HOUSE 1. 
https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs 

Angličtina je zábava a hraní s úsměvem.  

Děkuji a přeji pevné zdravíčko všem. 

 

 

Pro snad lehčí zvládání učení připisuji několik doporučení: 

 

1. stanovte dítěti pevný režim na výuku a důsledně jej dodržujte (ČT2 UČÍtelka) 

2. rozvrhněte učivo na dny (nedělejte vše najednou s tím, že pak 3 dny dítě 

nebude dělat vůbec nic) 

3. předkládejte učení také formou hry – doporučuji webové stránky:  
https://skolakov.eu/ 

https://www.skolasnadhledem.cz/ 

 

4. každý den nechejte dítě číst 10-15 minut hlasitě a pod vaším dohledem 
https://www.youtube.com/watch?v=tz_fA5CTlIk&list=PLaj-

BGz8Rix5Jc2k8UljyylerE7lRYnJ3&index=1 

 

5. každý den také pište, zkoušejte OPIS tiskacím, ale i písmena psacím+slova, 
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která jsou v PÍSANCE (zase stačí 10 min) 

 

6. při psaní dbejte na uklizené pracovní místo, správné držení těla, polohu nohou, 

vzdálenost hlavy od papíru a SPRÁVNÉ DRŽENÍ TUŽKY (PERA) 
https://www.youtube.com/watch?v=Lf0iMWX-5AM 

https://www.youtube.com/watch?v=Lf0iMWX-5AM 

7. než začnete psát do PÍSANKY, procvičte nejprve na mazací tabulku nebo papír 

8. mezi jednotlivými úkoly dělejte RELAXAČNÍ CHVILKY (2-3min), mezi 

předměty delší (15-20 min) 

 

Zde přeposílám zajímavé informace pro děti i rodiče: 
https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus 

 

 

Děkuji za spolupráci a přeji Všem krásné zážitky při učení i mimo něj, pevné hlavně 

pevné zdraví.  

A VYDRŽTE, URČITĚ BUDE LÉPE. 

 

Lena Ebelová (třídní učitelka), Zdeňka Mikesková (AJ) 
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