
Vláčky - vztahy 

Milé děti a vážení rodiče, 
čeká nás druhý, teď už celý, týden domácí výuky. Když nepočítáme prázdniny, tak snad poslední. 

Budeme doufat. My doufáme, že jste zatím přečkali vše v klidu a ve zdraví, a to včetně toho učení. 
Snažili jsme se „osekat“, co šlo, a na prodloužené podzimní prázdniny toho bude ještě mnohem 
méně. Můžete nám o tom povědět třeba při pokusném vysílání, které zahajujeme v úterý 
odpoledne. Ještě jednou zdůrazňujeme, že připojení (pro nás, pro první třídu) je dobrovolné.  

Dávejte na sebe pozor a nezapomeňte stále uvolňovat ruku a mluvit marťansky (a určovat první 
a poslední hlásku ve slově). I před spaním a v noci. A v koupelně a na toaletě a všude .  

Hodně síly všem a rodičům pevné nervy. 
Pavla a Honza 

  
Google Meet – pokusné a dobrovolné vysílání 
 úterý, středa, pátek od 13 do 14 hodin 
 odkaz na připojení přijde v pondělí do gmailu žáka - na všechny schůzky zůstane stejný 
 účel 

o vyzkoušet, naučit se používat 
o „potkat se“ a popovídat si 
o pochlubit se prací 
o poradit s problematickými cvičeními 

Připravte si sešity, věci na psaní a případné otázky předem. 
Připravte se na to, že nebudete moci mluvit všichni najednou. Až doopravdy začneme, vypneme 

vám mikrofony (červená ikonka na vlastním videu). Zbytek si vysvětlíme společně. 
 
Práce v pracovních sešitech + Marťanština 
Marťanština!!!!!!!!!!! a ten zbytek  ↓ 
Čárymáry s Pepou - 2 další stránky + uvolňování ruky (omalovánky, kreslení, stříhání apod.) 
S Pepou do školy  - do strany 38 (+ kdo bude chtít, může si vylisovat listy pro pozdější    

   použití ve výtvarné výchově – snad letos :-) 
Školák Pepa  - do strany 12 
Písanka 1   - strana 3 
Matematika  - do strany 33 (kromě 33 / 3)  

+ krokování (s tleskáním) 
kdo má, může použít i figurky a kostky z „Člověče nezlob se!“ a 
krokovací pásy v prac. sešitě (před str. 27) 

 


