Dobrý den, chlapci a děvčata!
Mám radost ze včerejších vašich aktivit. Ano, pro někoho to byl asi tvrdší oříšek,
úloh bylo docela dost. Nebojte, zvolníme tempo, taky více budeme plnit cvičení z nižších
ročníků. Po celé dopoledne jsem napjatě sledoval vaše počínání. Skoro jsem si ani
nevzpomněl na televizní UčíTelku, kde se zrovna třeba čtvrťáci věnovali vzorům rodu
mužského.
Do naší virtuální třídy se do pondělního večera zapojilo 12 žáků (z 15)!!! To mě moc
těší. Pozor, prosím, když se přihlašujete (vstupujete) do třídy. Zkontrolujte pozorně svoje
jméno. Jedna nejmenovaná spolužačka má už 3 různá jména. Abychom předešli případným
potížím, navrhuji, abyste využili možnosti zkrátit si přihlašovací jméno pouze na křestní
(jako má už např. Maty2010 nebo Ninaš). Když se správně příhlásíte, vpravo najdete
tlačítko Změnit jméno nebo heslo. Pozor ale na velmi krátká jména, můžete dostat
informaci, že to jméno je již obsazené. V tom případě bych doporučil zadat bez mezery
číslo roku narození nebo jiné oblíbené číslo.
Další doporučení dám k plnění úkolů. Nemusíte vypracovávat všechno naráz. Co
vyřešíte, nikde se neztratí. Ani odhlášením, kdybyste náhodou opustili češtinu a šli řešit
matematické příklady nebo finance nebo mapu ČR. Víte, že čeština má 14 úloh, vy jste po
šesté již unaveni. Přerušíte češtinu, přejdete na matematiku. Tam těch 15 příkladů dáte
za 20 minut, nasvačíte se nebo proběhnete a vrátíte se na češtinu. Pokračujete tam, kde
jste skončili. Nezačínáte znovu, protože uvidíte tlačítko Pokračuj. A druhou část češtiny
hravě dokončíte.
Vedle počítače nebo tabletu mějte papír s tužkou. Mohou se někdy hodit pro
rychlejší výpočty či poznámky. Všiml jsem si, že si někdy spustíte cvičení, které zatím
tolik neovládáte (si x jsi, sebou x s sebou). Nebo hry – přečtěte si nejdříve pravidla, ať
máte představu, o čem to je.
Dnes vás budou čekat ve složce Moje domácí úkoly cvičení, myslím, jednodušší.
Nebojte se na nich pracovat nejdříve sami. Kdybyste byli nespokojeni s výsledkem, můžete
úkol projít znovu s pomocí rodiče nebo staršího sourozence.
Nakonec asi to nejdůležitější – zeleného usměvavého smajlíka získáte za bezchybný
příklad či úlohu či cvičení. On vás také program vždy na konci upozorňuje, že si můžete
opravit chyby. Přečtěte si vždy pozorně vše a teprve po opravě odešlete. Pozor ale, abyste
„neopravili“ to, co máte dobře. Některé zbytečné chybičky zamrzí. Věřím, že za měsíc
budou převažovat u většiny z vás zelení úsměváčci.
Takže, dnes spolupracujete s Grétkou na češtině, s Matějem na matematice a
s Georginou na zeměpisné slepé mapě ČR.
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