
Udělej si rozvrh, kterýobsáhne školní úkoly, aktivitypo škole (hra na hudebnínástroj, hudebnínauka, cizí jazyky), domácípráce a volný čas.Nezapomínej na čtení, čti sikaždý den!
Pravidelně spi.

Pracuj podle svého. Nedej se a hledej

vlastní řešení. Když se

učíš, označ si úkoly, kterým nerozumíš, a

pokus se je vyřešit znovu na konci

pracovního dne. Když se ti nedaří

přijít na správnou odpověď, zeptej se

učitele, který se ti formou vzdálené výuky

může věnovat. Od členů
rodiny může přijít pomoc, ale
pracovat s tebou nemůžou.

Tipy na úspěšnou 
práci doma

       ou.siroF

Než se začneš učit, vypni nebo

ztlum si mobil, nenechávej se jím

rušit. Postupuj každý

den podle připraveného plánu.

Dokaž, že to dokážeš. Neodkládej

práci na zítřek, pokud to není úplně

nutné. Soustřeď

se na práci, vynaložený čas pak

bude mít smysl.

Vyprávěj večer rodičům,

co máš dnes za sebou a co

nového umíš. 

Vycvičí

ti to paměť.

PODPORA

A Ť  J S I  V  P O H O D Ě  A  T V O J I  R O D I Č E  T A K Y

udržuj si pokoj a pracovní 

stůl uklizený

POŘÁDEK

Úspěšný výsledek je nejlepší odměna; 
také jej můžeme nazvat DOBRÝM POČINEM. 

Dobré počiny jsou nejlepší kamarádi RADOSTI a SPOKOJENOSTI. 
S tvou pomocí vedou k ÚSPĚCHU.

Jedinou cestou k úspěchu je výdrž.

Tak vydrž. Vydrž při učení, při práci. 

Buď motivátorem a povzbuzením 

pro druhé.

Uklízej si pokoj každé ráno a
několikrát denně větrej. Když

přestaneš pracovat, ukliď si stůl.
Seřaď si zápisníky, učebnice a

pracovní sešity podle předmětů.
Používej jen ty, které jsou součástí

plánu na daný den.

rozděl si pracovní den

PLÁN

dodržuj plán práce
DISCIPLÍNA

rodiče a sourozenci ti 
můžou pomoci, 

ale pracovat musíš bez nich

říkej každý večer rodičům, 

jaké úkoly se ti během dne 

podařilo splnit

KONTROLA

Úspěšný výsledek: 

Díky pořádku budeš

pánem svého prostoru.

Úspěšný výsledek: 

Plánování ti pomůže

organizovat čas celého dne a

využívat jej, jak nejlíp to jde.

Úspěšný výsledek: 
Potěší tě, že stálo za to

věnovat čas učení.

Úspěšný výsledek: 

Budeš mít radost, že zvládáš plnit

dohodu uzavřenou v duchu se sebou samým.

Úspěšný výsledek:

Získáš si nezávislost.
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