
Necííš se ř?

Ihe si ď roš. Ve spái 
s říní i obm udě AG te. 

Vyše zině?

Jsi  šle?

AN

NE
Zůsaň m, o šl coď  nat 

patéh éař.

Ode dů a ntu 
patéh éař.

Ode dů, ont racé léař bo K  tj a P, ne 
vuž mžot P te 2x  ěsíe d, po j i éně ež 18 le.

NE

AN



By si  sní 14 deh  
kok  kote?

Ty eš n 14 í do ac  ših nečaní* žáci  vé říy o 
do néy. Očkoým je ruč nolí P te m 5.–7. 

de d leíh ta s  CO poví.

Co má ěla, dž i P te vše piví?

Do za míš oz . 

Inom ricé léře/K a ško!

AN
NE

Nej očký! Naříd i 
katé. Ky i nčí?

Podl i s P te neép i 5.–7. de 
od tu s CO poví?

* neyo j 14 ní o ré áv | neděi CO-19 v uyýc 180 ne

Karén i d učna 14 í od 
kok  CO poví, po j 

neě běe té b řízay 
onněí.

NE :(

By es ziní?

Bud ě nat K ohně šího 
pop. Zůaň d!

Pok lul 7 í od tu s CO 
poví a p ji ěh ét oy ěl žáé 

příak moění, očí t ané. 

NE :)

AN :(

AN :(



Jak  poíh výu?
Záleží  m, a vá čás říd ud  raéně/izi. Šk čas ámí, 
za   k bu ýka  vé říě dinčí eb zečí.
 
Očkoí se  řípaě dinčí výu mu čt e šl, e mí  doét 
vatí ařízí (te/mo). Výuk e víláa  mínoí de 
pané zhu  fi reRAV je tá v eé šk.

Disční ýu j ož sáe ssulěší než ý něok enů  
ško  sati ztu říd om.


