Dobrý den milí rodiče, milé děti,
především Vás všechny srdečně zdravím a rodičům moc děkuji za vstřícnost a ochotu při registraci do
aplikace Bakaláři i za trpělivost a snahu, se kterou pomáhají Vám, dětem, plnit zadané úkoly. Moc si
toho vážím. Sama vím, jak je těžké v této nezvyklé a náročné situaci všechno skloubit, aby to
fungovalo☺.
Včera jsem na stránky naší ZŠ poslala zadání další domácí práce. Vzhledem k tomu, že tato daná
situace ještě chvíli potrvá, připravila jsem pro děti opět hromádky dalších studijních materiálů, které
si můžete vyzvednout na vrátnici naší školy každý pracovní den, v době od 8:00 do 12:00 hod. Snažím
se zadávat přiměřené množství úkolů, ale není to jednoduché. Pro někoho je to málo, pro někoho
moc. Někdo zvládá většinu téměř sám, někdo potřebuje pomoc rodiče. Tímto Vás poprosím o
zpětnou vazbu, zda děti učení zvládají, jestli není příliš náročné, s čím se perou, jak se Vám i dětem
daří. Vypracované úkoly mi můžete naskenovat a poslat na školní email nebo do Komens
v Bakalářích. Také mi prosím dejte vědět, zda máte k dispozici tiskárnu pro tisk zadání DÚ.
V následujícím období nás čeká nové učivo. V českém jazyce se zaměříme především na vyjmenovaná
slova a slovní druhy, v matematice na další operace s čísly do 1 000, převody jednotek a v prvouce
nás čeká živá příroda.
Rozpis učiva od 6. 4. – do 17. 4. je přiložen ve složce s pracovními listy na vrátnici ZŠ. Pracovní listy
jsem dětem rozdělila zase podle týdnů. Najdete tam připravené i pracovní listy na týden od 20. 4., ke
kterým Vám co nejdříve pošlu bližší informace. Také je tam připravena složka na dobrovolné
procvičování učiva. A i nadále platí, že pokud bude práce okolo hodně, pracovní listy plníme
naposledy. Když děti některé nestihnou, nic se neděje☺.
Pokud budete cokoli potřebovat, kontaktujte mě. Moc Vám děkuji za spolupráci.
Stejné znění tohoto dopisu i se složkou přehledu vyjmenovaných slov Vám posílám pro jistotu na
Komens i na Váš email.
Mějte se hezky, přeji hodně sil, energie a hlavně pevné zdraví!
S pozdravem I. Karlová

PS: Děti moc pozdravujte, už se mi také stýská a doufám, že se zase všichni brzy sejdeme ve třídě!

