
 

 

Vážení a milí rodiče, 

 

 

 

jelikož se pravděpodobně ještě nějaký čas s dětmi neuvidím, připravila jsem pro ně několik 

„balíčků“ zábavné češtiny (jazykolamy, hádanky a jiné radovánky), aby se jim po dramaťáku 

nestýskalo. Nemůžeme si hrát společně v učebně 34, tak alespoň nabízím virtuální setkávání  

v této sterilní e-zkušebně … Prosím, vyberte si z toho všechno, co se Vám bude hodit a co  

děti i Vás potěší... 

 

Přeju dětem, aby zahnaly nudu a pečovaly o Fantazii – ta je nikdy nezradí. No, ne vždycky je  

ta správná nálada, to je jasné, ale inspirací pro fantazii je práce, i ta tvůrčí… 

 

Tak ať si děti zachovají svůj vrozený vkus, ať přemýšlejí, vymýšlejí, píší, co je jen napadne  

– povídky, pohádky, verše, hry, nebo kreslí návrhy výprav (scén a kostýmů), ať si lámou jazyky 

jazykolamy a hlavu hádankami, ať cvičí svou paměť učtením textů – ať se naučí ty texty 

vyslovovat a ať je i pochopí… Cokoliv děti doma napíšou, mi můžete poslat, proberu to s nimi  

a poradím jim, jak jen budu nejlépe umět, jsem na příjmu…  

 

Pokud děti ještě na počítači nepíšou, a budou mi chtít svoje dílka poslat, nemusíte je přepisovat. 

Ofoťte je a pošlete mi to třeba přes WhatsApp, ať se tím nezdržujete. A děti, které ještě moc psát 

neumějí, můžou příběhy nakreslit…  

 

 

Děkuju Vám moc za spolupráci! Pozdravujte, prosím, ode mě svoje děti.  

 

Přeju Vám všem hodně sil a zdravé energie.  

Opatrujte se. Věra Herajtová 

 

 

 

PS: ještě dvě informace – jedna milá, druhá všelijaká…   

 

1) Výsledky krajského kola slovesné soutěže (ZUŠ LDO) byly vyhlášeny 12. 3. – elektronicky, 

žádný ceremoniál se nekonal, ale bylo pro nás úspěšné: Míša Lavická získala Stříbrné pásmo, 

Zoe Lansu také Stříbrné pásmo a Bětka Šejnostová získala čestné uznání  

Blahopřeju Vám, holky – je to bezvadný!  

 

2) Krajské kolo soutěže (ZUŠ LDO) v přednesu a dramatických výstupech, které se mělo konat 

18.-20. 3. je pozastaveno. Zatím je odložené na 29. a 30. 4., počítejte ale spíš s tím, že budou 

termín ještě oddalovat. 

 

 

• A ještě něco: v balíčcích pro jednotlivé skupiny jsou texty her, na kterých v hodinách 

pracujeme. Některé děti si texty nechaly ve škole, nevím přesně kdo, do školy nemůžeme. 

Tak je posílám raději všem. Přidala jsem k tomu i svoje poznámky, aby měly děti jasnější cíl… 


