Domácí úkoly pro žáky 5. ročníku od 19. 3. do 22. 3. 2020
Ahoj zlaťáci moji,
jestlipak se vám po mně stýská alespoň z poloviny tak, jako mně po vás. 😊 Já už jsem z toho
domácího vzdělávání celá tumpachová a vy jistě také, ale asi to bohužel ještě chvíli potrvá. Nicméně
dnes jsem se rozhodla, že vám na víkend dám jeden velice ale opravdu velice obtížný úkol. Už se
těšíte? Tak pozor, jdeme na to! Vašim rodičům jsem v pondělí do mailu poslala odkazy na pár
výukových webových stránek. Některé už znáte, některé jsou pro vás nové. A teď to přijde, jste
napnutí? Tak tedy: Vyzkoušejte si práci na webových odkazech z tohoto pondělního mailu, které
neznáte, a udělejte si alespoň jedno cvičení na všech stránkách z mailu, které znáte. A potom. Potom
až se dosyta nabažíte všech megabytů, terabytů, odkazů a internetových informací, VŠECHNO
vypněte a jestli můžete, dojděte se někam proběhnout, proskočit, udělat něco na zahrádce, pomozte
mamce, taťkovi a chvíli na všechno zkuste zapomenout a jen odpočívejte. Tak! To je fuška, co? Ne,
dělám si legraci, vždyť vy už mě znáte a víte, jak to myslím. Ale teď už opravdu moc vás prosím
využijte sluníčka, zapomeňte na chviličku na jakoukoliv elektroniku a jestli nemůžete ven, tak třeba
něco upečte, uvařte, vytvořte, přečtěte nebo vezměte do ruky tužku a papír a zahrajte si nějakou prach
obyčejnou hru pěkně po staru, anebo si namalujte nějaký krásný obrázek. Tak co, síla, co? Ale vy to
zvládnete. Já vás dobře znám 😉. A až se dostatečně protáhnete a pročistíte si hlavu, tak kdo můžete a
máte možnost, tak mi vyfoťte, co jste během tohoto vašeho „bezsíťového“ období vytvořili a až se
zase připojíte k internetu zpět, tak mi fotky pošlete na můj mail (samozřejmě klidně z rodičů e-mailu).
Moc na vás myslím, už abychom byli zase zpátky, ach jo. Užívejte si a já se přihlásím zase v pondělí.
Tak čau a mějte se nejlíp, jak se dá. 😉 T.

