
 
Milí rodiče, 
 
děkuji Vám všem za zpětnou vazbu. Našim hlavním komunikačním kanálem i nadále zůstává 
e-mail, do budoucna bychom mohli dětem nabídnout komunikaci přes Google Classroom. 
Nabízí se nám také možnost online výuky přes Google Meet, pro který je potřeba, aby byly 
děti v předem určený čas na internetu. Ideálně na zařízení s funkční kamerou a mikrofonem 
(není to však nutné, mohou jen poslouchat). Tato setkání by měla sloužit k vysvětlení učiva 
nového, vyjasnění si potřeb a možností, ale i k tomu se vidět a moci si popovídat. Co myslíte, 
bylo by takové setkání možné uskutečnit? Jestliže by měl někdo problém s elektronickým 
vybavením, nabízí škola zapůjčení iPadu, prosím kontaktujte mne včas. 
Co se týká úkolů zadávaných dětem: Každé pondělí děti obdrží týdenní plán, který bude 
vyvěšený na obvyklém místě. Pokud by se Vám zdálo, že je úkolů málo, nebo moc, dejte mi, 
prosím vědět. Úkoly jsou většinou dobrovolné, kolik času jim děti věnují, je na jejich uvážení, 
zodpovědnosti. V případě, že je třeba úlohu poslat ke kontrole, naskenujte mi ho a pošlete 
pro zpětnou vazbu. Ostatní práce prosím zakládejte dětem do desek (euroobalů) dle 
předmětů. Úlohy v tomto netradičním domácím režimu nebudou známkovány, pouze slovně 
vyhodnoceny.  
V týdnu pojedu do školy pro potřebné materiály, proto Vám nabízím, zda nepotřebují děti 
také něco ze školy dovézt (Marek M. učebnici Vlastivědy apod.) Dejte mi prosím do středy 
vědět, děkuji. Dále nakopíruji Šárce J. a Vítkovi L. pracovní sešit na Čj 2. díl, nepotřebuje 
ještě někdo z dětí cokoli okopírovat?  Případně kam dovézt, kde se setkat a materiály si 
předat. 
Myslím si, že v této době je velmi důležité, abyste  jak Vy, tak děti zachovali fyzické i 
psychické zdraví a dělat proto maximum. Chápu tedy, že škola nyní rozhodně není na 
prvním místě a plně to respektuji. 
Kdybyste měli jakýkoli dotaz, reakci, zpětnou vazbu, ozvěte se, jsem Vám k dispozici jak na 
emailu, tak na telefonu. Přeji vám hlavně hodně zdraví a klidné dny. Marie Falcníková 

 
(marie.falcnikova@zschrastice.cz) tel: 775209951 
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Ahoj holky a kluci, 
 
doufám, že se máte dobře a tyto netradiční  “prázdniny” si užíváte v přírodě, u nějaké hezké 
knížky nebo se sourozenci při hrách. Já vím, že to bude někdy asi nuda, ale zkuste udělat vy 
sami něco proto, aby ten čas nebyl tak dlouhý. Navrhla jsem vám několik odkazů na 
vlastivědu, kdy máme probírat zrovna neveselou historii našich dějin. Je možné, protože 
jsme taková klučičí třída, že někoho tohle téma zaujme a bude se pídit a hledat další 
informace. Pokud kluky zaujme např. technika, která se ve válce používala, a budou mi chtít 
napsat referát, budu jen ráda.  
Připomínám projekt lidské tělo, které si každý z vás může tvořit po svém. Pracujte si na svém 
Lapbooku, stáhněte si ho, vytiskněte a tvořte. Kdo nemáte tiskárnu, napište, vytisknu a pošlu 
nebo dovezu. 
Jsem ráda, že si s některými z vás píši už přes mail, zkuste si založit vlastní adresy na 
Gmailu a napsat mi.  
Díváte se na ČT na pořad UčíTelka? Mně se moc líbí, udělejte si čas a hodiny pro páťáky si 
nenechte ujít. 
Nezapomeňte, že taťka s mamkou mají teď starosti okolo všeho, co se v těchto dnech děje, 

proto zkuste být samostatní. Pokud máte nejasnosti v plnění úkolů, nebojte se mi napsat, 

klidně i smsky, zavolejte mi. Společně to zvládneme. 

Ahoj  Marie F. 


