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TÝDEN OD 25. 5. – 29. 5. 2020 

INFORMATIKA 
Tento týden nám začala škola. 

Děti, které jsou ve škole, již nebudou mít předmět INFORMATIKA. Tím 
pádem, ani vy, co se učíte online z domova.  

 
 

Jelikož jste ale moc šikovní a bylo vidět, že Vás práce na PC moc bavila, veškeré 
učivo se zvládlo a čekalo nás už jen opakování a prohlubování znalostí. I nadále 
jsem Vám k dispozici. Pokud budete chtít s něčím poradit, pomoci, či si nějaké 
znalosti prohloubit či naučit, nebojte se mi napsat J. 
 
Následující týden dám dohromady všechny Vaše zaslané úkoly a každému napíši, co 

ještě chybí odevzdat. 
 

Chtěla bych Vám všem moc poděkovat za Vaši práci. Jste opravdu 
úžasní a na všech odevzdaných úkolech to bylo i znát. Máte všichni ode 

mne velikou POCHVALU. 
 

Ten komu některý úkol z nějakého důvodu nešel splnit, napište mi, abych jen o tom 
věděla. 
 
Budu moc ráda, když si uděláte ještě trochu času a zamyslíte se nad posledním 
úkolem ode mne. Čeká nás školní časopis a já bych ráda přidala i naši práci. 
Nemusíte všichni, je to dobrovolné.  
Moje představa: Využijte Vašich znalostí v programu malování a nakreslete, jak podle 
Vás vypadá KORONAVIRUS. Obrázek uložte a v dalším programu WORD napište pár 
vět, co Vám volno díky koronaviru dalo a co vzalo? Obrázek pak k textu vložte a celý 
dokument mi odešlete. Nejpozději do konce května 2020.  
 

Ještě jednou všem moc děkuji a všem patří má pochvala J 
 
 

 
 
 
 
 
 



2 
 

 

 
Předešlé úkoly prosím posílat na e-mail níže – nejpozději do poloviny 

června 2020 
 (příloh v jednom e-mailu může být i více) 

PROSÍM PŘEKONTROLUJTE SI ADRESU – stalo se, že mi e-mail nedošel. Vždy Vám na 
každý zaslaný úkol odpovím. Pokud tomu tak není, kontaktujte mne, případně 

odešlete znovu. 
informatika.zsborek@seznam.cz 

Do předmětu prosím uveďte popis dle zaslaného úkolu: své jméno + WORD 1…., EXCEL, 
PowerPoint…….  

 

 

 

Jak jsem k zastižení J 

• Na SKYPE – Po předešlé domluvě  - (buď mne vyhledáte pod jménem Lenka Uhlířová, 
nebo je vytvořena skupinka INFORMATIKA).  

• Na e-mailů - kdykoli 

informatika.zsborek@seznam.cz    (pro zasílání úkolů i konzultaci) 

uhlirova@zsborek.cz    (na konzultaci či jiné informace a dotazy) 

 

Mějte se krásně a těším se na Vás.  Těm, které již neuvidím, přeji ať se daří ve 

všem co děláte. 

Mgr. Uhlířová Lenka 
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POCHVALA 
 

 

ZA VÝBORNOU DOMÁCÍ PŘÍPRAVU 
V PŘEDMĚTU INFORMATIKA 

 A ZA VYNIKAJÍCÍ ZVLÁDÁNÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ 
V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY 

 
 

 

 

                         21.5.2020 

               Mgr. Lenka Uhlířová 

                     ZŠ a MŠ Borek 

 


