Ahoj děti,
Moc Vás chválím, jak zvládáte domácí učení. Vím, že takový způsob je pro Vás jiný, nový.
I pro mne je to změna. Snažte se být hodně samostatní, ale přesto se nebojte požádat
o pomoc. Určitě Vám pomohu já, ale mohou i kamarádi, se kterými jste v kontaktu, starší
sourozenci, rodiče a prarodiče, příbuzní. Něco najdete na internetu.
Zatím to většina z Vás zvládá skvěle a já jsem na Vás moc pyšná.
Moc mi chybíte a stýská se mi po Vás.
Nyní pro Vás chystáme online výuku, protože se ještě nějakou dobu neuvidíme.
Zatím mě můžete kontaktovat telefonicky, sms, nebo s pomocí rodičů přes messenger.
Mějte se fajn, buďte na rodiče hodní, mají nyní také nové starosti.
Určitě se zase brzy ozvu. Vaše paní učitelka Irma.

Vážení rodiče,
jistě nikdo z nás nečekal, že tato situace nastane a potrvá tak dlouho, že nás zasáhne takovým
způsobem a doslova změní naše životy. Vím, že je to velmi náročné období, ale věřte, že nejen
pro Vás. Změna nastala pro všechny, i pro nás učitele.
Děti nám moc chybí, způsob přípravy učiva se taktéž mění. Snažíme se přizpůsobit a učíme se nové
postupy na počítačích, abychom umožnily žákům online výuku, která bude odpovídat probíranému
učivu. Není to vůbec jednoduché.
Proto vás chci poprosit o trpělivost, pomoc a spolupráci při domácí výuce. Prosím nezaměňujte
domáci výuku s domácími úkoly. Věřte, že ve škole dělali žáci práce daleko více, než nyní dostávají.
Víme, že mnozí z Vás chodí do práce nebo pracují z domova, mají více potomků, řeší své problémy.
My učitelky jsme také mámy od rodin, chápeme, čím procházíte a jak je to těžké.
Proto Vás chci pochválit, jak to skvěle zvládáte, snažíte se dělat co je ve Vašich silách
a já si toho velmi vážím. Prosím vydržte. Můžete se kdykoli na mne obrátit o pomoc s učivem.
Ráda Vám pomohu. Jsem tu pro Vás.
Učitelka Vašich dětí

Irma Krulišová

