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1. B 

 

9.TÝDENNÍ PLÁN – distanční výuka 

na týden od 6.-9.4. 
 

Třídní učitel:   Mgr. Michaela Rychlá, 732 928 521, rychla.m@seznam.cz, Messenger, WhatsApp 

 

Opět vás zdravím v novém týdnu.  

Věřím, že jste si přes Velikonoce odpočinuli a můžeme se znovu pustit do práce. Čekají nás opět jarní 
pracovní listy a v nich spousta zábavy. Budeme také opět pracovat s učebnicemi. A protože je tu třetí čtvrtletí, 
zasloužíte si za svoji práci ohodnocení. Proto prosím opět o ŽK, do kterých budou vzadu zapsány známky 
za toto čtvrtletí. Nezapomeňte podepsat. ŽK noste během týdne na hlavní budovu. Budou k vyzvednutí 
v pátek také na hlavní budově.  

Za práci v době distanční výuky mohu pochválit téměř všechny děti. Tam, kde je problém, řeším telefonicky 
s rodiči. 

Vážení rodiče, 

dle vyjádření MŠMT je prioritou Vlády ČR návrat dětí do škol od 12. dubna 2021. Návrat se prozatím týká dětí 

1. stupně a to v rotačním režimu (ve škole se v prezenční podobě výuky střídají celé třídy). Jestli se tento návrat 

opravdu uskuteční, se rozhodne teprve v následujícím týdnu, na základě jednání Vlády ČR (pravděpodobně 

v úterý). 

Prosím sledujte webové stránky školy, FB stránku „Javorník a jeho dění“ a také informace od svých třídních 

učitelů. Jakmile budeme mít veškeré informace, o které se budeme moci opřít, organizaci zveřejníme.  

Děkujeme za pochopení a součinnost 

                                                                                               M. Rychlá 

Český jazyk: 

Slabikář –C, c , str. 60-63 

Písanka str. 19-22 

Pracovní listy  

Matematika:  

Str. 36, osově souměrné obrázky 

Pracovní listy 

Člověk a jeho svět:  

Zopakovat Velikonoce str. 60 

Příroda na jaře str. 52 
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Anglický jazyk: 

________________________________________________________________________________________ 

Narozeniny – opakování narozeniny, barvy 

https://www.youtube.com/watch?v=R6_Oyql9swg 
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