
 

2. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN č. 38 18.5.-22.5. 2020 38. týden 

 ÚKOLY NA TENTO TÝDEN  JMÉNO: 
 

ČESKÝ 
JAZYK 
ČTENÍ 

Na louce - souhlásky, které se čtou jinak a píší jinak 
Pracovní sešit - str. 28, 29 
Učebnice - str. 103-105 
Čtení vlastní knihy. 

PSANÍ Písanka str. 9, 10 

M 

54/1,3,4,5, 55/7,8,9,10 
Pamětné počítání úloh +, - do 100. 
Pamětné násobení do 10. 
Kvíz logických úloh zde.  

Aj 

Procvičování na stránkách : 
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-2-trida 
Zkuste vypracovat další kvízy z angličtiny, kde si zopakujete známá 
slovíčka. 
https://learningapps.org/11936433 
https://learningapps.org/11935524  

Informace pro rodiče: 

Děti mi mohou poslat 2 ofocené splněné úkoly z plánu. Pracovní listy si ukládejte do desek. 
Online stream - ÚT 19.5.2020 a ČT 21.5. 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 logických úloh zde. 
ČJ - stream - úterý - souhlásky, které se čtou jinak a píší jinak 
M - stream - čtvrtek - autobus a vlaky - učebnice z M 
PL - Přísloví, Opakování, Matematika 
Dálková (distanční) forma výuky bude probíhat i nadále pod vedením třídních učitelek popř. 
dalších vyučujících až do konce školního roku.  
Děti přihlášené do školních skupin nastupují do školy v pondělí 25.5.2020.  Účast žáků ve 
škole není povinná a řídí se pravidly vydanými MŠMT.  Rodiče přihlášených dětí dostanou 
mailem podrobnější informace: do které školní skupiny budou patřit, jaké budou mít pedagogy, 
jaká platí pravidla a organizace dne ve škole. Případné dotazy vám rádi zodpovíme.  
Karel Derfl, ředitel školy (739 691 120, karel.derfl@zschrastice.cz) 
Potvrzení pro OČR i nadále vystavujeme na vyžádání a zasíláme mailem. Uveďte jméno dítěte 
a jeho RČ. Originály již vystavených potvrzení OČR budou k vyzvednutí ve škole. Rodiče, kteří 
zůstanou s dětmi doma (učení na dálku) až do konce června, o tento příspěvek nepřijdou.  
V době od pondělí 18.5. do čtvrtka 21.5.2020 je potřeba, aby si děti odnesly domů svoje 
osobní věci ze tříd včetně cvičebních úborů atp. Od 25.5.2020 totiž nebudou mít do školy 
přístup rodiče ani další lidé, kromě dětí zařazených ve skupinách a pedagogů či zaměstnanců, 
kteří zde budou plnit pracovní úkoly. Poté to nebude možné až do konce školního roku tzn., že 
by si je pak děti mohly vyzvednout až na začátku prázdnin (29.-30.6.2020), ovšem bez záruky, 
protože už zde v té době může být staveniště s úplným zákazem vstupu. Termín a časy: pondělí 
od 15.30 do 19.00 hodin (po telefonické domluvě na tel. 606 206 736), úterý od 8.30 do 11 hodin, 
odpoledne od 13.00 do 16.00 hodin, středa od 8.30 do 13.30 hodin a čtvrtek od 8.30 do 16.00 
hodin(zvoňte na paní ekonomku). Podmínkou je samozřejmě dodržování hygienických pravidel 
(nošení roušky). 
Vyzvedávání objednaných knih z katalogů JARO 2020 bude možné v úterý 19.5. a ve čtvrtek 
21.5. od 14.00-16.00hod.  
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  
 
 

https://forms.gle/P3H39T5s6hryW88U6
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-2-trida
https://learningapps.org/11936433
https://learningapps.org/11935524
https://forms.gle/P3H39T5s6hryW88U6

