
1.A 
Dobrý den, rodiče, 

od po 2. 11. 2020 začínáme s každodenní online výukou. Děti se budou učit po dvou skupinách, které 

jsou vyznačené v tabulce barevně. Pro děti z cizojazyčného prostředí je vymezena hodina „čeština pro 

cizince“ v úterý po společném vyučování. V pondělí a ve čtvrtek vám budu k dispozici v konzultačních 

hodinách. Pro ty, kterým tento čas nevyhovuje, se po domluvě se mnou, můžete spojit kdykoliv 

v odpoledních hodinách. 

Jedna vyučovací hodina bude mít cca 30 minut. Důvodem je udržení pozornosti dětí. V rozvrhu máme 

český jazyk, matematiku a prvouku. Jednou týdně děti dostanou práci z výtvarné výchovy a přinesou ji 

na výstavu do školy, až to bude možné.  

Angličtina bude vyučována dle rozvrhu ve středu. První hodina proběhne 4.11. od 8:30 hod. po 

skupinách, tak jak jsou děti rozděleny. Půjde hlavně o spojení s paní učitelkou. Následující týden a poté 

každou středu hodina angličtiny začne v 8:00 hod. a její délka bude cca 20 minut pro skupinu. 

Pro vytypované děti, které by měly problémy s učením, nabízím odpolední doučování s pí. asistentkou. 

Jednalo by se především o čtení a matematiku. 

Zadané úkoly ke kontrole posílejte (všichni) v pátek naskenované nebo nafocené e-mailem. Vždy je 

krátce slovně ohodnotím. Posílejte mi, prosím, především psaní.  

Zábavné cvičení, hádanky, návody ke psaní, říkanky (dobrovolné) a domácí úkoly (povinné) budu 

zapisovat do kanálu procvičování. 

 

Rozdělení dětí do skupin (viz. e-mail rodičům):  

Skupina 1     (také v AJ  8:00 – 8:20 středa*)      

 

Skupina 2      (také v AJ  8:25 – 8:45 středa*)  

 

Čj pro cizince  – úterý 11:30 – 12:00 ** 
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