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Třídní učitelka
tetourova@krestanka.cz

Milí žáci,
nejprve vše nutné a velmi důležité:
S vyplněným čestným prohlášením o bezinfekčnosti, s rouškou na obličeji se
sejdeme k předání vysvědčení v naší třídě. Vyzvednu si vás ve vestibulu školy.
Máme vymezený čas od 8:45 do 9:15. Nezapomeňte folii na vysvědčení,
potřebuji od vás klíček od šatní skříňky a vezměte si tašku na osobní věci
ze skříněk (tělocvik, věci na výtv. výchovu apod.). Učebnice si ponecháte přes
prázdniny. Ještě se v posledním týdnu pokusím spojit telefonicky s rodiči, kde si
vše jen potvrdíme o průběhu posledního dne. Jinak stále platí, že můžete
k dotazům použít moji e-mailovou adresu.
Pokud nebude možné si vysvědčení především ze zdravotních důvodů
a podobného rizika, z důvodu karantény 26.6.2020 vyzvednout, bude uloženo
u paní ekonomky školy. Té předejte také klíček od šatní skříně. Doufám, že se
se všemi uvidím a budu moci vysvědčení předat osobně.
Jinak vám touto cestou přeji vydařené prázdniny, odpočívejte, mějte hodně
zábavy, poznejte nová krásná místa v naší nebo jiné zemi, najděte si nové
kamarády a prostě buďte šťastní a zdraví.
Budu se na vás těšit po prázdninách.
Vaše p. uč. Třídní Gabriela Tetourová
Milí sedmáci,
děkuji těm, kteří posílali úkoly. Školní rok pomalu končí, ale nezapomínejte
pravidelně nahlas číst a opakujte si i mluvnici, ať nemáme v září tolik práce. Látku,
kterou jsme nestihli procvičit, zopakujeme na začátku nového školního roku.
Mějte se hezky. Těším se na naše setkání.

Český jazyk
jordanova@krestanka.cz

Anglický jazyk
pykalova@krestanka.cz

Matematika
pykalova@krestanka.cz

Dějepis
lakusova@krestanka.cz

Přírodopis
kosacka@krestanka.cz

Procvičování:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnnediktaty/procvicovaniBLMPS1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisnytrenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
Kdo by si chtěl ještě procvičovat učivo, můžete využít vzdělávacích programů
www.skolakov.eu; www.skolasnadhledem.cz; pokud si ještě nikdo není úplně jistý
v nějakém učivu, nebojte se, na začátku školního roku vše spolu docvičíme. Není
se čeho bát. Všem bych chtěla moc poděkovat za váš přístup v době distanční
výuky. Užijte si prázdniny, odpočiňte si a v září se na vás budu moc těšit.

Kdo by si chtěl ještě procvičovat učivo, můžete využít vzdělávacích programů
www.matika.in; www.skolakov.eu; www.skolasnadhledem.cz; pokud si ještě
nikdo není úplně jistý v nějakém učivu, nebojte se, na začátku školního roku vše
spolu docvičíme. Není se čeho bát. Všem bych chtěla moc poděkovat za váš
přístup v době distanční výuky. Užijte si prázdniny, odpočiňte si a v září se na vás
budu moc těšit.
PS str. 38-39 (vystřihovánka B)
- vybarvi, vystřihni a sestav si svůj hrad
Milí sedmáci, děkuji těm, kteří pracovali a posílali úkoly. Školní sešity
nevyhazujte!!! Kdo mi v září přinese ukázat sešit se všemi doplněnými zápisy,
bude hned na začátku roku odměněn. Užijte si prázdniny a odpočiňte si!!
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Zeměpis
lakusova@krestanka.cz

Fyzika
patockova@krestanka.cz

Informatika
valik@krestanka.cz

Vdo

Opiš si zápis - viz příloha (můžeš vytisknout a vlepit do sešitu)
- ke každému státu nakresli vlajku
Milí žáci, doufám, že jste si letos fyziku alespoň trochu užili a ze zajímavých videí
vám v hlavičkách něco zůstane. Chválím vás, kteří jste poctivě posílali vypracované
úkoly (Hvězdička vaší třídy je jednička). Všem přeji pěkné prázdniny.
Milé děti, všem děkuji za plnění úkolů během domácí výuky. Těm, kteří se snažili,
pravidelně patří mé velké uznání, ti co si udělali prázdniny, budou doufám příští
rok dobře odpočinutí a vše doženou. Bohužel tomu již nebudu příští rok na naší
škole svědkem, a tak se se všemi loučím alespoň takto na dálku a přeji co nejvíce
štěstí do života, nejen toho školního.

vankova@krestanka.cz

Tento týden již nový úkol zadávat nebudu. Všem přeji krásné prázdniny a těším se
na viděnou v novém školním roce.

Etická výchova

Milí žáci, blíží se prázdniny. Někteří jste s námi od začátku nouzového stavu
pracovali, jiní jste si udělali delší prázdniny☺. Pozná se to ve chvíli, až se dá
v září první písemka! Vaši učitelé vás v tom ale nenechají, se vším vám pomohou!

glosslova@krestanka.cz

CvČj
vankova@krestanka.cz

Dramatická výchova

Věřím, že se všichni ve zdraví v září sejdeme a NIC nás již nerozdělí♥. Budu se moc
těšit. Vaše Šárka Glösslová.
Tento týden již nový úkol zadávat nebudu. Všem přeji krásné prázdniny a těším se
na viděnou v novém školním roce.

jordanova@krestanka.cz

Děkuji všem, kteří posílali úkoly i z dramatické výchovy. Přeji krásné prázdniny
a těším se na naše setkání.

Cvičení z matematiky

Viz matematika

pykalova@krestanka.cz

Výtvarná výchova
tetourova@krestanka.cz

Hudební výchova
klimentova@krestanka.cz

Tělesná výchova
vankova@krestanka.cz

Pracovní výchova
tetourova@krestanka.cz

Kreslete, malujte si nebo tvořte hezké věci pro radost sobě i ostatním. Snažte se
kolem sebe vytvářet hezké prostředí. Rozhlížejte se a čerpejte energii z krásných
výtvorů přírody a člověka.
Zdravím všechny a přeji krásné prázdniny. Užijte si léto, odpočiňte si a
nezapomeňte na hudbu. Poslouchejte, zpívejte si a tancujte. Uvidíme se v září
a budeme pokračovat v práci. Klimentová

Tento týden již nový úkol zadávat nebudu. Všem přeji krásné prázdniny
a těším se na viděnou v novém školním roce.

Přeji hezké prázdniny. Vařte si, pomáhejte doma v kuchyni a sledujte pořady
o vaření v televizi. Vždyť i některá práce může být zábava a radost, když něco
uděláte pro druhé.

