
 

2. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN č. 29 16. - 20.3. 2020 29. týden 

 ÚKOLY NA TENTO TÝDEN  JMÉNO: 
 

ČESKÝ 
JAZYK 
ČTENÍ 

Jedeme na výlet.  
Pracovní sešit - str. 12-14 
Čtení vlastní knihy. 

PSANÍ Písanka - str. 27,28,  
Diktáty k procvičení probrané problematiky. 

M Pamětné počítání úloh +, - do 100. 
Pamětné násobení do 7. 

Aj Procvičování na stránkách : 
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-2-trida 

 

Informace pro rodiče: 

ČJ - Procvičování naučeného učiva na stránkách: 
https://www.umimecesky.cz/cviceni-mekke-a-tvrde-souhlasky-podk  
https://www.umimecesky.cz/cviceni-delka-samohlasek-u-u-u 
Čtení s porozuměním na stránkách: https://www.umimecesky.cz/porozumeni 
M - procvičování naučeného učiva na stránkách: 
https://www.umimematiku.cz/cviceni-scitani-a-odcitani-nad-20 
https://www.umimematiku.cz/cviceni-mala-nasobilka 
https://www.umimematiku.cz/cviceni-sude-liche 
Skupina na WhatsApp - založení společné skupiny pro více informací k učivu a 
případným dotazům 
Online videa s návodem na řešení úloh z matematiky budou dostupná na Youtube z 
odkazů sdílených ve skupině na WhatsApp. 
Prosím rodiče, aby dětem nevysvětlovali postupy řešení v matematice a neučili je jiná, 
lepší a rychlejší řešení. Mnohem přínosnější pro děti bude opakování sčítání a odčítání 
do 100 a násobení hravou formou. 
Vážení rodiče, po dobu trvání karantény bude budova školy pro všechny osoby uzavřena. 
Potvrzení pro OČR Vám případně zašleme na vyžádání mailem. Děkuji za pochopení.  
Karel Derfl, ředitel školy (739 691 120, karel.derfl@zschrastice.cz) 

Vážení rodiče, jsme si vědomi složité situace s nedostatkem zdravotnického materiálu, roušek a 
respirátorů. Rádi bychom se proto i my připojili do celorepublikové výzvy a alespoň málem 
pomohli tím, že v rámci našeho Home Office budeme šít roušky, které následně rozdáme těm, 
kteří to nejvíce potřebují.  
Chcete se k nám připojit? Uvítáme jakoukoliv pomoc, ať už se šitím samotným, stříháním, či 
finanční podporou. Věříme, že i tímto malým gestem můžeme přispět k ochraně zdraví. Pojďme 
do toho! 
Podařilo se nám sehnat 100% bavlněnou látku - materiál na výrobu 16 ks kompletních roušek 
stojí 200,- Kč, balíčky je možné objednat na e-mailu tereza.pacovska@zschrastice.cz a poté 
vyzvednout ve škole (po předchozí domluvě). 
Mgr. Karolína Urválková, třídní učitelka                                                         podpis rodičů: 
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