Tak tu máme poslední březnový den.
Dnes dopoledne jsem měl úžasnou výměnu 3 krátkých zpráv přes WhatsApp
s žákem, který nesnáší ve škole psaní. Poté, co mi sdělil, že sleduje na UčíTelce
vyjmenovaná slova po V, na moji prosbu, aby mi napsal 3 slova s předponou vy- a tři slova
s předponou vý- , přišlo 6 bezchybně napsaných slov. A tak jsem si ho ještě dovolil
požádat o 3 slova začínající vi- a po chvíli jsem četl opět bezchybně napsaná slova.
Super, děkuji! Vím o něm, že svůj telefon má moc rád a určitě nepotřeboval radu
dospěláka. Nejraději bych ho nechal posílat vypracovaná školní cvičení přes telefon…
Myslím, že někteří z vás umí jako přílohu vkládat namluvenou (audio) zprávu.
Jsem zvědavý, kdo jako první mi pošle krátkou takovouto zprávu (můžete odříkat
vyjmenovaná slova po s nebo násobky 7 nebo 10 českých měst nebo 10 stromů, prostě, co
vás napadne).
Dívám se na úterní program UčíTelky – třeťáci budou zaokrouhlovat na stovky,
my čtvrťáci se budeme orientovat v jízdních řádech, tedy pracovat s časem, s hodinami,
minutami (jedna úloha v pátečním úkolu byla o počítání času, vzpomínáte?). Doporučuji
sledovat třeťáky i čtvrťáky!
A když jsem se zmínil o pátečním (27. 3.) úkolu na víkend – do chvíle, kdy píšu
toto psaní, došlo celkem 7 (slovy sedm) řešení (4 kluci a 3 dívky). Všem ještě jednou
tímto moc DĚKUJI!
Pokud někteří chtějí pár odkazů, tak tady jsou:
https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-b-1-uroven/120
https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-v-2-uroven/92
https://www.umimecesky.cz/strilecka-mekke-a-tvrdesouhlasky?source=explicitMapGlobal
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-souhlasky-parove-p-b-t-d-1-uroven/3724
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-deleni-zbytek-1-uroven/5903
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-odcitani-pod-sebou-2-uroven/4442
Tak to je vše, mějte se fajn, nebojte se využívat moderní technologie užitečným
způsobem (ne že budete jen hrát hry, dívat se na mnohdy nesmyslná youtubka,
poslouchat dokola stejné písničky).
A vzhledem k tomu, že ve středu je apríl, co kdybyste mi na středu připravili úkol vy?
Každý z vás bude ve středu učitel/učitelka a já se proměním na žáka. Obrátíme si role,
ano? Těším se na spoustu úkolů, které mi připravíte!
Zdravím vás všechny do všech koutů Frýdlantska a třeba ještě někam dál!
Dobroslav Buřita

