
Úvod – informace pro všechny třídy 

Vzhledem k vyvíjející se situaci se úkoly stanovené pro kontrolu ve škole budou posílat na můj 

školní e-mail: sma@glp.cz  

Splněné úkoly si budu zapisovat k sobě a vznikne každému takto portfolio, ke kterému budu 

přihlížet při hodnocení na konci druhého pololetí.  

Co bude hodnoceno? 

1. Obsah a pečlivost splnění úkolů 

2. Včasné odevzdání úkolů (termíny budou vždy stanoveny u úkolu) 

 

!!!!!!!!  Úkoly, které byly zadávány jako první viz. dokumenty s názvem „třída – úkoly pro 

domácí práci“ mi prosím buď naskenujte či vyfoťte (všechny dnešní telefony mají fotoaparát). 

Toto platí i pro referáty, které jste měli psát v ruce (můžete poslat i napsané na počítači).  

Další zadané úkoly prosím plňte do Word souborů a posílejte mi je na můj e-mail. Je to 

z důvodu přehlednosti a usnadnění práce pro nás všechny. Pracovní listy i nadále doma 

můžete vytisknout, vyplnit a naskenovat či vyfotit. 

Nově budou úkoly zadávány na Bakalářích kam všichni máte přístup (i vaše rodiče). 

Prosím sledujte každý pátek předmět zeměpisu na 

bakalářích, kde se budou objevovat nové informace a 

úkoly.  

Pokud máte jakoukoliv třídní platformu (skupina na FB nebo společný e-mail atd.), tak první, 

kdo si všimne zadání nových úkolů, tak si mezi sebou dejte prosím vědět a nahrajte to tam i 

pro ostatní. Při tak velkém množství žáků a studentů není v mých silách každému psát 

jednotlivě. 

Vždy odpovím na e-mail odpovědí „přijato“. Pokud bych někomu neodpověděla, tak se mi 

zatoulal mezi záplavou e-mailů, a proto mě prosím upomínejte. 

 

TESTY budou probíhat formou online testů. Termíny budou vždy stanoveny s min. 3 - denním 

předstihem, abyste měli čas se na něj připravit. Odkazy na ně budete mít vždy v dokumentu, 

který bude pojmenovaný „třída – TEST + téma“. 

 

 

Děkuji za spolupráci a vaši domácí práci. Je to pro nás všechny nyní úplně neznámá situace a 

věřím, že to společně zvládneme.  
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