
Jak mě moji sedmáci ve čtvrtek dostali!!! 

S mými sedmáky se scházíme on–line od března. Nejdříve se mi přihlásilo šest žáčků a ostatní jsem si 
do stádečka 7.B sehnala. Nebylo to těžké domluvit se s rodiči a nasměrovat je z classroomu na meet. 
Hlásí se mi denně 19-20 žáků. Po první hodině jsem se dívala na prázdný monitor a bylo mi smutno, 
prázdno. Klik a všichni jsou pryč. Šest dětí bylo šťastných, že se slyšelo. Jejich první otázka: „Kdy se 
půjde do školy, paní učitelko, doma je hrozná nuda! Mě to doma nebaví, je to nuda!“. Hledala jsem 
nové formy, metody a byla jsem nejistá. Náš ajťák Pavel byl mým častým hostem. Scházíme se 4x 
týdně a posunujeme se v matematice.  Ve čtvrtek jsem přiběhla od deváťáků, mí sedmáci sdíleli, že 
doběhnu třeba minutu po 10.h a zaslechla jsem: „Už je tu!“ Vždy dáme malý smalltalk a klikám, zda 
děti jsou připraveny, abych jim nedělala „pozadí“. O+O (Olda+Ondra) měli pěkné koronavirové 
roušky, Sára nám ukázala roušku používanou z obou stran a začali jsme si povídat a ukazovat různé 
předměty. Nestačila jsem klikat. Nádherná čtvrthodinka, prostě jsme tak „kecali“ a bylo nám všem 
dobře=souznění. Jáchym řekl, že má také pěkné roušky, nemohl nám je ukázat, právě se myly. Opět 
jsem po hodině seděla a hleděla na tmavý monitor, to musíte prožít. Mezi první žáčky onliňáčky patří 
Pavel, Jáchym, Olda, Sára, Žeňa, Jonáš…. Děti sháněly kameru, řešili jsme připojení, trénovali to, 
telefonovali. A teď jsme jedna parta – Filip, Vašek, Ondra, Vilda, Stázka, Róza, Hugo, David, Vilmička, 
Natalí, Azam, Jenda, Viktor, Felíno a Honza = ajtý nápověda. Měli jsme na hodinách i hosty – pana 
učitele Paráka, paní učitelku Richtrovou. 

Na každou hodinu se těším, vždy říkám naší asistentce Nikolce, která je také přítomna hodinám a 
pomáhá dětem nejen s matematikou: „ Nikolko, to jsou hodné děti, ty nejhodnější“. 

Zdravíme Olivera a Míru. 

 

Radka Václavíková 
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                                                                          Porozumění textu a s následným matematickým vyjádřením 



 

                                                                                                                                                Počítáme s lehkostí 

 

 

 

                                                                                                                Soustředění přes filtr s italskou vlajkou 

 



 

      Nikolko, máme vůbec matematiku?

  


