
 

2. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN č. 37 11.5.-15.5. 2020 37. týden 

 ÚKOLY NA TENTO TÝDEN  JMÉNO: 
 

ČESKÝ 
JAZYK 
ČTENÍ 

Na louce - souhlásky, které se čtou jinak a píší jinak 
Pracovní sešit - str. 26, 27 
Učebnice - str. 100-102 
Čtení vlastní knihy. 

PSANÍ Písanka str. 7, 8 

M 

50/1,4,6, 51/9,11,12, 52/1,2,3,4,5, 53/7,9 
Pamětné počítání úloh +, - do 100. 
Pamětné násobení do 10. 
Opakovací kvíz, prosím o vyplnění. https://forms.gle/A3p5F283oXekAKJNA  

Aj 

Procvičování na stránkách : 
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-2-trida 
Zkuste vypracovat kvízy z angličtiny, kde si zopakujete známá slovíčka. 
https://learningapps.org/11908933 
https://learningapps.org/11934670  

Informace pro rodiče: 

Děti mi mohou poslat 2 ofocené splněné úkoly z plánu. Pracovní listy si ukládejte do desek. 
Online stream - ÚT 12.5.2020 a ČT 14.5. 2020- online vyučování bude opět rozděleno na dvě 
skupiny. Rozdělení bude zaslané v pozvánce v e-mailu. Prosím, aby děti měly připravenou 
učebnici z ČJ a M, děkuji. 
Kvíz z matematiky zde. 
ČJ - stream - úterý - souhlásky, které se čtou jinak a píší jinak 
M - stream - čtvrtek - krokování a autobus - učebnice z M 
PL - Kotě z Kocourkova, Rébusy, Slovesa 
Dálková (distanční) forma výuky bude probíhat i nadále pod vedením třídních učitelek popř. 
dalších vyučujících až do konce školního roku. Pedagogický dohled nad žáky, kteří budou od 
25.5.2020 docházet do školy, budou zajišťovat zejména asistenti pedagoga a vychovatelky 
ŠD, popř. i další pověření pedagogové. Žáci budou rozděleni do skupin a je pravděpodobné, že  
v jedné školní skupině budou žáci z různých ročníků. Na umístění dítěte do školní skupiny bude 
mít vliv celkový počet přihlášených žáků a délka pobytu ve škole (dopolední a odpolední provoz).  
Pozvánka na 2. Kavárnu pro rodiče - úterý 12.5.2020 od 17.30 h. - formou on-line meetu 
(odkaz máte v mailu). Pokusíme se vám zodpovědět všechny vaše otázky ohledně výuky do 
konce školního roku a podmínek pro účast dítěte ve škole od 25.5.2020. Svoje otázky posílejte 
předem na mail: karel.derfl@zschrastice.cz.  Děkujeme rodičům za vyplněné dotazníky! 
Přihlašování dětí do školy - od 25.5.2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1.stupně ZŠ ve 
škole, přičemž dopoledne budou probíhat vzdělávací aktivity v omezeném režimu formou 
školních skupin. Účast žáků ve škole není povinná a řídí se pravidly vydanými MŠMT.  Třídní 
učitelky rozešlou ve středu 13.5.2020 všem rodičům maily s odkazem na závaznou přihlášku k 
docházce do školy. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU musí rodiče vyplnit nejpozději do 18.5.2020.  
Karel Derfl, ředitel školy (739 691 120, karel.derfl@zschrastice.cz) 
Úřední hodiny pro rodiče každou středu od 8.00 do 12.00 hod. Tel. č. 731 411 928 - Iveta 
Galážová. Vstup do školy není povolen. 
 
Mgr. Karolína Urválková, třídní učitelka  
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