
Zadání práce na týden 30.3. - 3.4. 2020 
 
Milé žákyně, žáci a rodiče, 
 
neustále se snažíme najít schůdnější cestu, jak k vám dostat všechny potřebné informace. 
Všichni se v této nové situaci neustále učíme, je to náročné, ale snažíme se to všichni 
zvládat podle našeho nejlepšího přesvědčení. 
 
Ráda bych tímto poprosila ty kteří to ještě neudělali, aby si zřídili své žákovské účty na 
Office 365. Velmi nám to usnadní práci, a budeme si mít i možnost uskutečnit videohovor a 
chatovat.  
Zadání práce bude stále ale k dispozici na webových stránkách, jako tomu bylo dosud. 
Chápeme, že ne všem žákům se přístup do Office 365 podaří.  
 
Zadání všech předmětů naleznete v PŘÍLOHÁCH níže. Je tam soubor Přírodopis, Zeměpis, 
Český jazyk, Matematika, Fyzika, Dějepis, Anglický jazyk. Všechny je nutno otevřít, a 
podívat se, co je uvnitř. Hotovou práci posílejte moc prosím rovnou učitelům jednotlivých 
předmětů. Každý z nich má svůj vlastní email ve fromátu prijmeni@chelcickeho.cz. Znovu 
opakuji, pokud si někdo neví s něčím rady, pište, na emailu jsou učitelé neustále. Pokud má 
ale někdo problém s rozesíláním více mailů a příloh, tak samozřejmě pošlete všechno v 
jedné přiloze mě. 
 
Pokud někdo nemá možnost něco posílat, fotit, vyplňovat testy přes webové formuláře, 
prosím musíte se učiteli ozvat, že vám to nejde, že nerozumíte, je toho na vás moc, že 
nevíte ….. nejhorší ze všeho je totiž nekomunikace. Toto je výjimečná situace, a nikdo vám 
hlavu neutrhne. Učitelé určitě nebudou na vás přísní ani zlí, ale musíte ukázat nějakou 
snahu.Je velice obtížné učit “na dálku” děti různých schopností, pro někoho je matika 
hračka, pro někoho noční můra, stejně tak to může být i s angličtinou... 
 
Co se týče předmětu Výchova k občanství, nemusíte mi práce fotit, ale prosím počítejte s 
tím, že budu chtít vše vidět v sešitě, jakmile se uvidíme ve škole. Prosím věnujte tomu 
pozornost, někdo bude stručnější, někdo to bude mít obsáhlejší, každý podle svých 
možností 
 
Těším se, že se s vámi (někerými, kteří budou mít tu možnost) spojím brzo přes videochat v 
aplikace Microsoft Teams. 
 
 
Michaela Doláková 
 
 
 
 
 
 
 



 


