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Výuku žáků 2.B jsem v době karantény vedla převážně prostřednictvím e-mailové 
korespondence. Hledala jsem nejvhodnější způsob, který by rodičům práci s dětmi v domácím 
prostředí co nejvíce ulehčil. Vytvořila jsem tabulku, kam jsem přehledně rozdělila učivo na 
jednotlivé dny a předměty, podle našeho třídního rozvrhu hodin. Práci v jednotlivých 
předmětech jsem dále dělila na menší části, tak jak během předmětů střídáme činnosti 
v hodinách, aby nedocházelo k tomu, že by se děti věnovaly celý den jen jedné aktivitě. 
V prvních dnech bylo nejdůležitější odhadnout optimální množství zadávaných úkolů. Ve 
škole, kde se žáci mohou naplno soustředit, zvládnou více práce, než doma, kde mají mnohem 
více rušivých podnětů. V prvním týdnu jsem proto požádala rodiče o zpětnou vazbu, aby sami 
zhodnotili, jak se jim doma pracuje, zda jim zadané množství vyhovuje nebo by naopak uvítali 
úkolů méně. Odpovědi byly různé. Většina rodičů odpověděla, že je pro ně opravdu náročné 
skloubit výuku svých dětí, svou práci a zároveň zajistit fungování běžného chodu domácnosti. 
Byli ale i tací, kterým vyhovovalo, že mají děti jasně daný řád, kdy se dopoledne věnují výuce 
a odpoledne mají prostor pro volnočasové aktivity. Proto jsem zvolila formu povinných úkolů, 
do kterých jsem se snažila vybrat jen to nejpodstatnější k procvičení dané látky. Pro ty, kteří 
by si učivo rádi procvičili více, jsem do zadávaných úkolů zahrnula dobrovolné úkoly navíc. Pro 
některé rodiče bylo náročné přimět děti k učení. Proto jsem se snažila vymyslet motivaci 
k plnění zadávané práce. Do tabulky jsem zahrnula sloupeček, ve kterém si žáci mohli 
odškrtávat hotovou práci, aby pro ně plnění úkolů bylo přehlednější. Na závěr každého dne 
měli v tabulce přiložené obrázky, které si mohli vybarvit, vystřihnout a nalepit do další tabulky, 
kterou jsem nazvala „Karanténka“. Tuto tabulku měly děti vždy na měsíc a postupně mohli 
sledovat svůj posun, kdy se jim zaplňovala prázdná okénka. Aby se děti při domácí výuce 
zvládly v tabulce samy orientovat, napsala jsem jim dopis, kde jsem jim podrobně vysvětlila 
celý systém. Žáci měli z dopisu velkou radost a mnoho z nich mi poslalo svou odpověď. Ze 
zpětné vazby rodičů vyplynulo, že se žáci v tabulce zvládli orientovat naprosto bez jejich 
pomoci a většinu úkolů tak mohli plnit sami. V rámci zadávaných úkolů dostávali žáci i 
samostatné práce – nejčastěji diktáty z českého jazyka nebo počítání příkladů v matematice. 
Ty mi následně posílali ke kontrole a já jim je opravené odesílala zpět. Měla jsem tak přehled 
o tom, jak si žáci s novou látkou poradili. Během karantény jsme pokračovali v již zaběhlých 
zvycích, konkrétně v každodenním záznamu četby do tabulky malého čtenáře, kterou mi na 
závěr měsíce posílali ke kontrole. Řada dětí v této době nezanedbávala ani předmět výtvarné 
výchovy či pracovních činností a pravidelně mě zásobovala fotografiemi svých prací. Jelikož 
nikdo z nás nevěděl, jak se situace bude dál vyvíjet a doba, kdy jsme se s dětmi neviděli byla 
už opravdu dlouhá, domluvili jsme se s rodiči na uskutečnění videokonferencí přes program 
google meet, kde jsme se mohli spojit s žáky, kteří po znovuotevření škol zůstali doma. 
Přestože bychom se všichni rádi už sešli společně ve škole, bylo povídání přes kamery 
příjemnou alternativou. V dokumentu přikládám ukázky zmíněných tabulek a zasílaných prací 
žáků. 



 

Ukázka tabulky se zasílanými úkoly.  



 

Ukázka tabulky „Karanténka“, kam si žáci lepili obrázky za každý splněný den.  



 

Ukázka vyplněné tabulky „Karanténky“.  



 

 
Ukázka vyplněné tabulky „Karanténky“. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dopis zaslaný dětem na začátku karantény. 



 

  

 

Dopis zaslaný dětem na začátku karantény. 



 

 
 
  

Odpověď žáků na dopis. 



 

  

Odpověď žáků na dopis. 



 

 

 
 Úkázka prací zasílaných dětmi ke kontrole.  



 

 Ukázka prací zasílaných dětmi ke kontrole. 



 

 
 
 
 
 

 
  Ukázka prací zaslaných dětmi ke kontrole. 
 
  



 

 

  

Ukázka prací zaslaných dětmi ke kontrole. 



 

  

Ukázka prací zaslaných dětmi ke kontrole. 



 

Tabulka malého čtenáře, kterou mají žáci na každý měsíc. 



 

  

Vyplněná tabulka malého čtenáře zaslaná ke kontrole. 



 

 
 
 

Ukázka práce z prvouky zaslané dětmi. 



 

 

Jeden z obrázků, které děti pravidelně zasílaly. 



 

 

Žáci během karantény nezanedbávali ani předmět výtvarné výchovy či pracovních činností. 


