
Pokyny pro komunikaci v období karantény 

 

Milá děvčata, milí chlapci! 

Zdravím vás do vašich domovů.  

Pročtěte si prosím následující pokyny pozorně až do konce! 

Usnadníte mi tím práci, protože každý váš mail i přílohu prohlížím a kontroluji.  

 

1.Všechny své práce posílejte na mail odlozilikova@skolatroubky.  

 

2.Všechny své práce posílejte ze svého mailu jmeno@skolatroubky.  

 

Jak na to:  

 Po přihlášení na Office 365 se ocitnete na domovské stránce. Klepnete na ikonku 
Outlook. Touto cestou posílejte úkoly a tady vám potvrdím, že máte splněno. Pro 

usnadnění zadejte svému PC nebo mobilu, aby si zapamatoval vaše heslo.  

 Do předmětu zprávy, kterou mi posíláte, napište číslo úkolu – například M1, F3 apod.  

 Všechny úkoly posílejte jako přílohu. Pokud se jedná o fotky nebo skeny, vkládejte je 
tak, abych je mohla číst. Neotáčejte!  

 Jak připojit přílohu: Dole vedle tlačítka Poslat a Zahodit je obrázek kancelářské 
sponky. Kliknete na šipečku a zvolíte Procházet tento počítač. Pak už jen přiložíte. 

Někteří to umí na mobilu, můžete si vyměňovat zkušenosti i na chatu skupiny na 

školním webu skolatroubky. Právě z tohoto důvodu pro vás pan ředitel vytvořil 

schránky. 

 Práce v týmech: Na domovské stránce kliknete na ikonku Teams. Pak už se proklikáte.  

 Pokyny pro práci na chytu týmu jste již dostali.  

 Úkoly pro třídu najdete vždy ve skupině (sedmáci ve své třídní skupině) a také na 
webu školy. 

 Na webu je možné též hovořit, takže kdo bude mít problém s učivem, můžeme se 

domluvit na audiokonferenci. 

                                     

 

Milí žáci a žákyně, jsme v situaci, kterou niko z nás nezažil a nemá s ní zkušenost. Nevíme, 

co nás čeká. Proto vás vyzývám, pracujte pečlivě podle rozvržení úkolů, abychom společně 

zvládli alespoň základy učiva, které se mělo ještě probrat. Někteří se již aktivně zapojili, kdo 

ne, bude to muset dohánět!!! Buďte prosím zodpovědní. 

 

 

Přeji vám hodně zdraví, pomáhejte rodičům, pracujte na sobě a těším se na viděnou! 

 

Zdeňka Odložilíková 

 

 

 



Úkol F2 – odeslat do 3. dubna 

 

Pošli naskenovaný zápis učiva, který měl být hotov 29. března. 

Vypracuj příklad 80, příklad 81 je dobrovolný.  


