Vážení rodiče,
dostali jsme se do situace, se kterou asi nikdo z nás nepočítal. Přesto se s tím musíme
všichni poprat a novou situaci zvládnout. Budou to nelehké týdny, bohužel nikdo netuší,
jak dlouho bude tento stav trvat. Prvořadé je udržet zdraví nás všech, přijmout opatření
naší vlády, chovat se navzájem ohleduplně a zodpovědně. Pevně věřím, že společnými
silami zvládneme i vzdělávání vašich dětí na dálku. Je to pro nás i vás zcela nová situace,
se kterou se všichni setkáváme poprvé. Škola si proto nejdříve zmapuje Vaše možnosti
a zvolí nejvhodnější způsob domácího vzdělávání. My jako škola se budeme snažit vám
pomoci zvládnout domácí vzdělávání a budeme Vám k dispozici při vzájemné
konzultaci. Do určité míry budete zastupovat nás učitele, chtěli bychom vám tímto
maximálně pomoci. Vzhledem k tomu, že jsou vaše děti prvostupňové, nelze spoléhat
na to, že si celý vzdělávací režim zorganizují a nastaví samy. Zde doporučujeme, abyste
vašim dětem příliš neměnili zaběhnutý denní režim, tedy snad až na drobné přispání
ráno, které může být spíše ku prospěchu věci. Dopoledne by se měly vaše děti plně
věnovat výuce a vzdělávací aktivitě. Učení neomezujte jen na úkoly zadané školou.
Doporučujeme také nezapomínat na aktivní pohyb venku, pokud je vaše dítě v dobrém
zdravotním stavu. Odpoledne by bylo dobré, kdybyste se společně s vašimi dětmi
věnovali

domácím pracem, do nichž je aktivně zapojíte, popřípadě kreativním

činnostem, sportu, čtení knih či deskovým hrám. Ideální je, když se i v domácím režimu
aktivity střídají a zadaná práce je různorodá. Část výuky dítě třeba pracuje s textem,
vyplňuje pracovní sešit nebo pracovní list, pak sleduje doporučené videomateriály, část
učiva procvičuje on-line a nějaký čas stráví venku aktivitami v přírodě. Budeme se
snažit vám nabídnout co nejvíce námětů a materiálů, se kterými budete moci pracovat.
Česká televize spouští od pondělí 16. března 2020 projekt nazvaný UčíTelka. Každý
den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování
prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola
doma na ČT1 s přípravou na přijímací zkoušky. Dle sdělení generálního ředitele plánuje
České televize spuštění specializovaného edukativního webu s více než třemi tisíci
vzdělávacími klipy z pořadů ČT.V době mimořádných opatření a uzavření škol v celé
zemi chce Česká televize nabídnout dětem alternativu ke klasickému školnímu
vzdělávání, které může doplnit jejich samostudium. Projekt UčíTelka vzniká s odbornou

garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Česká televize jej spustí prozatím
na dobu jednoho měsíce. Každý všední den od 9.00 startuje vyučování. Každý učební
blok bude trvat třicet minut a bude určen vždy pro jeden ročník prvního stupně s krátkou
přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů z produkce Déčka. Vysílání bude pravidelné,
aby si rodiče přizpůsobili podle něj denní program. Na vzdělávací pásmo navážou od
12 do 15 hodin další vzdělávací pořady určené pro starší děti.
UčíTelka (1. stupeň ZŠ): Všední dny od 9 do 12 hodin na ČT2
Odpoledka (pro starší děti): Všední dny od 12 do 15 hodin na ČT2
Škola doma (přijímačky): Úterý a čtvrtek od 14 hodin na ČT1

Situaci kolem koronaviru vysvětluje Česká televize dětským divákům přiměřeně jejich
věku na webu Déčka.
Pro zpestření domácí výuky můžete dále využít níže uvedených odkazů:

ZÁBAVNÉ UČENÍ A UŽITEČNÉ ODKAZY
Odkaz

Popis

http://www.pripravy.estranky.cz/

Vzdělávací portál pro procvičení učiva 1. stupně

www.onlinecviceni.cz

Český jazyk a matematika k procvičování online

www.proskoly.cz

Testy, dotazníky,
schopností dítěte

http://prirucka.ujc.cas.cz/

Portál Ústavu pro jazyk český

slovnik-cizich-slov.abz.cz

Výkladový slovník cizích slov

https://www.aktivnizak.cz/

Zajímavé didaktické pomůcky k procvičování
učiva doma i ve škole

https://www.procvicovaniuciva.webnode.cz

Procvičování učiva 1.stupně ZŠ – český jazyk,
matematika, prvouka, angličtina

www.umimecesky.cz

Procvičování ČJ

procvičování

znalostí

Každý nový začátek je těžký, ale společnými silami to zvládneme. Vaše ZŠ

a

