
Milí rodiče a mí drazí žáčci. 

Týden nám uběhl velmi rychle a já Vám píši nové zadání na domácí vzdělávání. 

Z jazyka českého a matematiky Vám nebudu přidávat. Stále dělejte každý den jedno 

doplňovací cvičení v natisknutých listech na koncovky podstatných jmen a přídavných jmen.  

Pokud již máte vše hotové, což nepředpokládám, napište mi a zašlu Vám online cvičení. 

Do sešitu českého jazyka si napište básničku níže, vypište PJ, určete mluvnické kategorie a 

vypište slovesa, určete mluvnické kategorie. 

Štěstí 

Štěstí chodí z města k městu, 

Nevynechá žádnou cestu. 

Kde jsou lidé laskaví (zodpovědní) 

Tam se štěstí zastaví. 

(Musíme tomu věřit, ať máme všichni štěstí, brzy se ta zvyšující čísla zastaví a jsme 

všichni zdraví.) 

V matematice si stále do sešitu každý den počítejte s datem 4 příklady s algoritmy   +, -,  x,  :  

v oboru čísel do 1 000 000. 

  

Děti, budu Vám posílat odkazy s krátkými úlohami do matematiky a jazyka českého. Vždy 

Vám napíši, do kdy mi odešlete zpět. Dělejte to prosím, co nejvíce samostatně, ať vím, co 

nám jde, vůbec nejde a na co se zaměříme.  Minulý týden jste si to vyzkoušeli na dotazníčku 

Pozdrav a v testu Zájmena.  

Všichni jste mi to v pořádku odeslali a já si vaše doplnění zkontrolovala. 

 

S dětmi máme uzavřenou skupinu na Messengeru Angličtinu a Český jazyk.  

S některými dětmi si volám i individuálně. Zdůvodňujeme pravopisné jevy atd. 

Vzhledem k tomu, že nás čeká pravděpodobně v tomto učebním režimu ještě více jako měsíc, 

moc nám to pomáhá s výukou online 

Tento e-mail i zadání do dalších předmětů, vložíme na webové stránky, dětem natiskneme 

všechny informace a zadání. Ve Staré Vsi necháme k dispozici v obchodě a v Říkovicích u 

paní učitelky Opletalové. 

Ve škole pracujeme dle zvýšených hygienických pravidel, vložíme do euro složek, ty si raději 

doma vydezinfikujte.  

Děkuji Vám všem za výbornou spolupráci a přeji zdraví. 

Kateřina Vansová 
 


