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Milá třído, 
před pár týdny jste ode mě dostali prezentaci k 1. lekci ON (najdeš v učivu do 27. 3.), ze které jste měli za 
úkol vypracovat na samostatný papír několik závěrečných otázek. Jelikož bude třeba uzavřít vaši klasifikaci, 
rozhodla jsem se vám zadat ještě jednu práci - prezentaci k 2. lekci ON. Máte za úkol si z ní opět udělat 
zápisek do sešitu a zpracovat závěrečné otázky. K oběma prezentacím jsem vám namluvila výklad, který je 
v ní přiložený (pro ideální spuštění zvukové stopy si prezentaci stáhni a spusť (tlačítkem F5), nestačí ji jen 
otevřít). Kdo nemá možnost si prezentaci spustit, použijte prosím přiložený pracovní list. 

 
Vypracované otázky z obou lekcí mi, prosím, do 25. května odevzdáte skrze jednu s těchto možností: 

 a) Vyfoť/oskenuj svůj vypracovaný papír s odpověďmi a pošli mi jej na email: 
obcanka2019@seznam.cz, případně můžeš využít i můj školní email kratka@zsrtyne.cz (v předmětu 
zprávy uveď své jméno a třídu). 
 

 b) Pokud nemáš v mobilu foťák, postačí mi napsat správné odpovědi ve formě pouhého textu 

do emailu. 

 

 c) V pondělí 18. 5. a v pondělí 25.5. můžete své vypracování vhodit do papírové krabičky, která bude 
od 13.00-16.00 hodin před vchodem staré budovy ZŠ. 

 

 

Pozor, současně mi odevzdáte ještě další mini „úkol“ !!! 
O co jde? Ke svému vypracovanému listu s DÚ či na samostatný přiložený (podepsaný) papír mi slovně a 

známkou napíšeš, jak bys zhodnotil svou celoroční práci na našem předmětu ON. To znamená, že 
nenapíšeš pouze známku, ale především krátce napíšeš i to, proč si tuto známku dáváš. V potaz vezmi svou 
přípravu na hodiny, učení na písemky, vedení sešitu, práci v hodině, aktivitu, známky, přípravu aktualit, 
plnění domácích úkolů aj. Zkus být sám k sobě spravedlivý, svou práci nepodceňuj a ani ji nenadceňuj 😊. 
Kdo by chtěl, budu velmi ráda, když mi napíšeš i tvé hodnocení předmětu – jaké téma tě za ten rok na ON 

nejvíce bavilo (pokud to něco bylo😊), co tě naopak moc nebralo, jak se ti celkově hodiny ON ne/líbily. 
Ideální bude, pokud vymyslíš alespoň 2 klady a 2 zápory…stejně jako u tvého sebehodnocení, zkus býti 

spravedlivý – i za negativa budu velmi ráda, pomůže mi to v tom, abych na nich zapracovala 😊. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Po odevzdání vašich úkolů, si dáme ještě na závěr roku společnou videokonferenci Použijeme 
k tomu aplikaci WhatsApp nebo Zoom. Ve čtvrtek 28. 5. uspořádám dvě videokonference - dopoledne 

v 10.00 a odpoledne ve 14.00), na které si vás rozdělím do skupin podle angličtiny.  
 

Od 10.00 hod. Od 14:00 hod. 

skupina paní uč. Mádrové Skupina paní uč. Machačové 

 

 Prohodíme pár slov, zhodnotím vaše práce, sdělím vám vaše známky na vysvědčení a uzavřeme 
spolu letošní výuku ON 😊. Zároveň se i dohodneme, jestli někdo bude mít zájem o lepší známku ještě 
zabojovat. Tímto vás prosím, abyste si již nyní do telefonů stáhli bezplatné aplikace WhatsApp a ZOOM 
(aplikaci ZOOM si můžete nainstalovat i do pc) a včas se na mě obrátili s případnými technickými 
problémy. Ony videokonference proběhnou přes program ZOOM, komu nepůjde aplikace stáhnout, dáme 



si den poté (tzn. v pátek 29. 5.) individuálně videohovor přes WhatsApp (na čase se již dohodneme 
osobně). S těmi, kteří nemají možnost internetového připojení si ten den zavolám obyčejně přes telefon.  
 

CO UDĚLAT PROTO ABYCHOM SE BEZPROBLÉMOVĚ SPOJILI? 
 

 Na vaše vypracování úkolu, který máte do 25. května odevzdat mi napíše kromě jména i 
kontakt na vás/rodiče – emailovou adresu a telefonní číslo mobilu, ve kterém budete mít 

staženou aplikaci WhatsApp (jestliže nemáš možnost emailu a ani telefon, do kterého stáhneš 
WhatsApp, nevadí, uveď mi alespoň telefonní číslo, zavolám ti přes obyčejný hovor).  
 

 Den před videokonferencí vám na vámi uvedenou emailovou adresu a na váš WhatsApp zašlu 
přihlašovací údaje (heslo a ID číslo), kterými se do konference přihlásíte.  

 
 Stáhnout si ZOOM – tato aplikace funguje pouze s internetovým připojením. To, jak aplikaci 

stáhnout a jak funguje, najdete popsáno v tomto instruktážním videu - 
https://www.youtube.com/watch?v=-R1ywMR5CWM&t=5s.  

 

 Stáhnout si WhatsApp – ke spojení přes WhatsApp úplně postačí mobilní telefon a internetové 
připojení. Aplikace funguje na principu telefonního čísla a je opravdu uživatelsky velmi 
jednoduchá. Jakmile si WhatsApp stáhnete, budu si vás moci podle telefonního čísla, které jste mi 
napsali na vypracovaný papír s úkolem snadno vyhledat. 

 

V případě jakýkoli dotazů mě prosím kontaktujte primárně na email – obcanka2019@seznam.cz nebo na 
email: kratka@zsrtyne.cz. V případě naléhavosti využijte telefonické spojení – 702 695 717. 

 

Děkuji vám všem za spolupráci a už nyní se těším na vaše práce :) 

Přeji hezký zbytek týdne,  

DK 
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