
Úkoly na týden 30. 3. – 3. 4.  

Dobrý den a ahoj, 

           dnes se trošku rozepíši. Už několik dní trvá tato pro všechny nečekaná situace a kontakt s dětmi 

mi chybí. Tak mě napadlo, že bych poprosila o takovou zpětnou vazbu. Zadávání úkolů a jednotlivých 

pracovních listů je jedna věc a druhá věc je plnění těchto úkolů v domácím prostředí. Při zakázaném 

kontaktu je těžké vyhodnotit, zda je úkolů mnoho či naopak málo. Proto mě napadlo, mohli byste mi 

během tohoto týdne napsat mail? A mohly by také napsat vaše děti?  

            Zajímá mě, jak situaci zvládáte, jak vám jde učení se doma s dětmi, co vám dělá problémy a 

naopak s čím jste hned ,,hotoví“. Přichází totiž chvíle, kdy se budeme muset pustit do nového učiva a 

do toho bych chtěla jít tehdy, až si budeme všichni jistí, že obstojně zvládáme učivo staré. Jakékoliv 

dotazy, nápady či připomínky beru s otevřenou náručí. 

           Co by mohly napsat děti? Jak se mají, jak jim to jde, z čeho mají radost, jak vyplňují volný čas, 

jak se jim učí doma, co jim chybí k tomu, aby se jim učilo lépe. A celkově cokoliv, co by mi chtěli 

napsat oni sami.      

           Proto bych tento týden nazvala týdnem opakovacím. Aby děti měly čas věnovat se zamyšlení. 

Na konci textu jsem vložila webové stránky a odkazy, na kterých si děti mohou opakovat a 

procvičovat již získané vědomosti. Ať si děti dodělají vše, co nestihly za minulé týdny. Všichni ať 

pracují svým tempem a dle svých možností. Věřím, že přece jen už jako čtvrťáci jsou více samostatní a 

Váš dohled potřebují jen jako kontrolu.  

          A nakonec nějaké heslo? Spolu to zvládneme a co nevidět se potkáme zpět v lavicích (věřím, že i 

to rodiče uvítají ). Těším se na Vás! S přáním hlavně zdraví Sýsová 

Slíbené odkazy: 

Matematika - dokončení pracovního sešitu do konce str. 9. (Kdo chce, pokračuje v PS dál sám.)  

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. 

Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. 

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp 
 
2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in 
https://www.matika.in/cs/ 
 
3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz. 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 
 
4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu. 
https://skolakov.eu/ 
 
5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické 
učebnice pro základní i střední školy. 
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma 
 
6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice 
(obsahují materiály pro první i druhý stupeň). 
https://www.nns.cz 
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