
 

2. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN č. 33 14.4.-17.4. 2020 33. týden 

 ÚKOLY NA TENTO TÝDEN  JMÉNO: 
 

ČESKÝ 
JAZYK 
ČTENÍ 

Ptačí cvrlikání.  
Pracovní sešit - str. 18-19 
Učebnice - str. 88-90 
Čtení vlastní knihy. 

PSANÍ Vyhledávání slov a věcí podle abecedy a jejich psaní podle vzoru CS. 

M 
38/1,2,3,4, 35/5,6,7,8 
Pamětné počítání úloh +, - do 100. 
Pamětné násobení do 8. 

Aj 
Procvičování na stránkách : 
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-2-trida 
Koukněte se na jarní díl Peppa Pig 
https://www.youtube.com/watch?v=J7lf8i6qhdM 

 

Informace pro rodiče: 

Děti mi mohou poslat 2 ofocené splněné úkoly z plánu. Pracovní listy si ukládejte do desek. 
Online stream - ST 15.4.2020 a PÁ 17.4. 2020- online vyučování bude opět rozděleno 
na dvě skupiny. Rozdělení bude zaslané v pozvánce v e-mailu. Prosím, aby děti měly 
připravenou učebnici z M, děkuji. 
ČJ - PL - Abeceda 
PÁ - stream - prosím o vytisknutí tabulky, budeme s dětmi hrát hru, děkuji. 
Procvičování naučeného učiva na stránkách: viz. minulé TP.  
M - PL - opakování 
ST - stream - prosím o vytisknutí listu ke krokování, děkuji. 
Procvičování naučeného učiva na stránkách: viz. minulé TP.  
Skupina na WhatsApp - založení společné skupiny pro více informací k učivu a 
případným dotazům 
Ve čtvrtek 16.4.2020 od 17.00 do 18.00 bude probíhat online konzultace s třídní 
učitelkou, pro všechny rodiče, kteří mají zájem. Pokud máte zájem o konzultaci, 
prosím o domluvení přesného času e-mailem nebo zprávou.  
Děkujeme za vaše vyplněné odpovědi v Dotaznících pro rodiče. Pokud jste to ještě nestihli, budu 
ráda, když odpovíte co nejdříve. Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá a budeme se 
snažit nastavit další výuku na dálku tak, aby vyhovovala co nejvíce dětem i rodičům. Vaše názory 
nebo otázky pro TU a ostatní vyučující můžete také sdělit mailem nebo osobně při telefonické či 
online konzultaci.  

Před školní halou je nyní umístěna skříňka se šuplíky pro ukládání pracovních listů a jiných 
výukových materiálů, které si zde mohou vyzvednout rodiče žáků jen po předchozí domluvě s TU 
či dalšími vyučujícími.  
Zápis do 1.třídy ZŠ 2020/2021 probíhá v termínu 1.4.-30.4.2020 na dálku bez přítomnosti 
dětí a rodičů. Více: http://www.zschrastice.cz/aktuality/ms/zapis-deti-do-1tridy 
Výukové materiály najdete také na školním webu v záložce třídy zde. 
Připravujeme vrácení poplatků za zrušené školní akce: Plavecký kurz a Školu v přírodě. 
Během dalšího týdne budete informováni o termínech, časech a způsobu předání peněz. Již 
zaplacené obědy, poplatky za ŠD a MŠ budou převedeny nebo vráceny v červnu.  
Iveta Galážová, hospodářka (731 411 928, iveta.galazova@zschrastice.cz)  
 
Mgr. Karolína Urválková, třídní učitelka  
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