Ahoj kluci a holky!
Vítám vás na začátku 3. týdne domácí školy. Dnes vám nepošlu konkrétní odkazy na cvičení. Věřím, že
jste se naučili během minulých dvou týdnů poctivě využívat odkazy na www.skolakov.eu
www.umimecesky.cz (slovo cesky můžete nahradit slovy matiku, fakta i anglicky) a mnoho dalších,
https://decko.ceskatelevize.cz/porady a díváte se i na UčíTelku, která běží na ČT2 dopoledne.
Odpovídal jsem i na dotaz, jak dlouho se máte každý den učit. Určete si, že si dáte pravidelný rozvrh:
8,30 – 8,50 Český jazyk
8,50 – 9,00 přestávka
9,00 – 9,20 Matematika
9,20 – 9,30 přestávka
9,30 – 10,00 Anglický jazyk
10,00 – 11,30 UčíTelka
Odpoledne a podvečer věnujte četbě, sledování pořadů, pobytu na vzduchu a hraní si …
Dnes vás pozvu na dalekou cestu, na možná i trochu nebezpečnou výpravu do přírody, trochu jiné,
než je ta naše. Oba dokumenty mají něco společného, ale také něco rozdílného, odlišného. Podívejte
se na ně a napište o každém 4 – 5 jednoduchých krátkých vět. Domluvme se, že do středečního (není
to apríl, opravdu 1. dubna) večera mi je pošlete buď na email nebo na WhatsApp.
Tajemství indické divočiny – dokument National Geographic
https://www.youtube.com/watch?v=EuUKg-Q5ano
Tygři – výprava do bažin
https://www.youtube.com/watch?v=TPEZLUzHLXM
A to se dostávám k tomu, že bych vás chtěl, kluci a holky, vyzvat k tomu, abyste od tohoto týdne
začali být samostatnější v komunikaci se mnou. Když si představím, že ve školní počítačové učebně
jste velmi samostatní, zvládáte mnoho věcí lépe než já. Proč byste nedokázali učiteli zaslat každý den
krátkou zprávu (úkol, dotaz, aj.)? Za „chvíli“ z vás budou páťáci, v rozvrhu budete mít hodinu
Informatiky, tak se do ní můžeme pustit už nyní. Ušetříte čas svým rodičům a navíc se něco dalšího
naučíte. Ale i na informace a postřehy vašich rodičů se budu těšit a na každý dotaz či připomínku
budu v přiměřeném čase reagovat.
WhatsApp je aplikace umožňující posílat zprávy, obrázky, videa i volání
https://www.whatsapp.com/?lang=cs
Všiml jsem si na školním webu, že na naší stránce máte úkol z angličtiny, tak na něj nezapomeňte. A
nebojte se komunikovat ani s paní ředitelkou.
Moudrost Billa Gatese: „Když nevíš, jestli máš něco udělat, tak to udělej. Vždycky můžeš poprosit za
odpuštění.“

Pěkný den a hurá do učení.
Dobroslav Buřita, učitel

