Nejprve, prosím, věnujte pozornost tomuto sdělení:
Vážení rodiče, milí žáci,
v současné situaci není pravděpodobné, že by do konce školního roku byla zahájena prezenční výuka
žáků druhého stupně ZŠ. Přesto chceme druhé pololetí ukončit vydáním vysvědčení (i když by ho žáci
fyzicky převzali někdy později). Klasifikační kritéria jsou následující.
•
•
•

známka za první pololetí
známky získané ve druhém pololetí do přerušení výuky
aktivita projevená během období distanční (dálkové) výuky

K tomu jedna poznámka: aktivita během období distanční výuky znamená, že žáci dle svých
schopností a aktuálních (rodinných, prostorových, technických) možností plní mnou zadané úkoly a
vypracovávají zadaná cvičení. U některých cvičení jsem avizoval, že si je později „vyberu”
k ohodnocení. Vzhledem k tomu, že tuto možnost mít nebudu, dovoluji si požádat o zaslání těchto
cvičení na níže uvedenou mailovou adresu (scan, snímek, popř. cvičení je možno vypracovat
v textovém editoru). Pokud by někdo nemohl cvičení poslat v elektronické podobě, je možné vložit je
do obálky s mým jménem a odevzdat na vrátnici školy v dopoledních hodinách (8:00 až 12:00 hod.).
Jde o následující dosud zadané úkoly:
učebnice str. 42/1a, učebnice str. 45/6a, učebnice str. 47/4, učebnice str. 49/2, pracovní sešit 35/6
a londýnské pamětihodnosti
Další úkoly budou následovat, budu se snažit, aby jich nebylo příliš mnoho. Pokud posíláte ofocené
stránky z pracovního sešitu, je to chvályhodné a oceňuji to (a připočtu to samozřejmě dotyčným
k dobru při hodnocení), ale netrvám na tom, pokud to je pro vás technicky obtížné. Ale pokud
můžete, tak posílejte! Ještě jedna poznámka – nebuďte líní opisovat zadaná cvičení, kde máte něco
doplňovat.
Moje mailová adresa pro tuto příležitost je poradce@zshostivar.cz. V následujícím období budu
z této adresy více komunikovat s jednotlivými žáky nebo rodiči a poskytovat podrobnější zpětnou
vazbu. Zároveň je tuto adresu možné využít ke konzultacím, pokud by vám něco nebylo jasné,
potřebovali byste něco dovysvětlit nebo se na cokoli zeptat.
Práce na týden 20.4. až 24.4.:
učebnice str. 50/1 – přečíst komiks, slovíčka jsou v PS na str. 83
učebnice str. 49 – projít ústně všechna cvičení, procvičujeme vyjádření děje v blízké budoucnosti
připomenutí mluvnice: pro již naplánované děje (události) v blízké budoucnosti používáme přítomný
čas průběhový: My grandparents are coming this weekend = Tento víkend přijedou moji prarodiče.
nebo: What are you doing on Saturday? = Co budeš dělat v sobotu?
pracovní sešit str. 40/1
str. 41/3
J. Průcha

