
 

2. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN č. 34 20.4.-24.4. 2020 34. týden 

 ÚKOLY NA TENTO TÝDEN  JMÉNO: 
 

ČESKÝ 
JAZYK 
ČTENÍ 

Ptačí cvrlikání.  
Pracovní sešit - str. 20-21 
Učebnice - str. 91-93 
Čtení vlastní knihy. 
Opakovací kvíz, prosím o vyplnění. https://forms.gle/WpsiMX7ZZ7kxXhdN8  

PSANÍ Nová písanka str. 2, 3 

M 

Geodeska 25/10, 33/7, 33/10, 34/4 (bez rýsování) 
Krychle 27/10, 34/3, 39/9 
40/4,5, 41/6,7,8,10 
Pamětné počítání úloh +, - do 100. 
Pamětné násobení do 8. 

Aj 

Procvičování na stránkách : 
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-2-trida 
Koukněte se na videa o recyklování. 
https://www.youtube.com/watch?v=LIP-EN7Ygro 
https://www.youtube.com/watch?v=AOvcW8l3RzE 

Informace pro rodiče: 

Děti mi mohou poslat 2 ofocené splněné úkoly z plánu. Pracovní listy si ukládejte do desek. 
Online stream - ST 22.4.2020 a PÁ 24.4. 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. 
Den Země - Pracovní listy 
PÁ - stream - vlastní kniha, procvičování naučeného učiva na stránkách: viz. minulé TP.  
ST - stream - geodeska, procvičování naučeného učiva na stránkách: viz. minulé TP.  
Příští čtvrtek 30.4.2020 od 17.00 do 18.00 bude opět 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.  
Dotazníky pro rodiče. Děkujeme za vaše názory, které jsou pro nás velmi důležité a budeme se 
snažit nastavit další výuku na dálku tak, aby vyhovovala co nejvíce dětem i rodičům. S výsledky 
dotazníků vás seznámím.  

Zveme vás na virtuální Kavárnu pro rodiče, která se uskuteční ve čtvrtek 23.4.2020 od 17.30 
hod. Na tomto meetu vám ředitel školy Karel Derfl zodpoví vaše případné dotazy ohledně 
současné situace a výuky na dálku. Setkání proběhne v Google Meet (obdobně, jako se 
setkávají děti s učitelkami), odkaz na akci dostanete předem mailem spolu s pravidly online 
setkání. Vaše otázky pošlete předem mailem na karel.derfl@zschrastice.cz. Těšíme se na toto 
netradiční posezení, ale kávu si musíte uvařit sami :-)  Karel Derfl & pedagogové naší školy 
Poplatky za zrušené školní akce (Plavecký kurz a Škola v přírodě) - budeme vracet ve škole. 
na vyžádání v úterý 28.4.2020 a ve  středu 29.4.2020 od 12.30 do 16.00 h. Potvrďte zájem o 
vyzvednutí peněz v uvedeném termínu mailem třídní učitelce do konce týdne. Nevyzvednuté 
peníze za ŠvPř i plavání a dále za obědy, ŠD a MŠ budou vráceny v červnu. Iveta Galážová, 
hospodářka školy (731 411 928, iveta.galazova@zschrastice.cz)  
Celoškolní projekt - výzva ke Dni Země 2020. Připravujeme nabídku 50 dobrovolných aktivit 
pro všechny žáky školy k 50. výročí tohoto celosvětového svátku naší planety. Odkaz pošleme! 

Potvrzení pro OČR i nadále vystavujeme na vyžádání a zašleme mailem. Uveďte jméno dítěte a 
jeho RČ. Karel Derfl, ředitel školy (739 691 120, karel.derfl@zschrastice.cz) 
Zapojte se do školní fotomozaiky! Jak? Pošlete svojí fotografii v roušce třídní učitelce. 
Chceme vytvořit společnou fotokoláž všech žáků školy, kterou vystavíme na školním facebooku. 
Výukové materiály najdete také na školním webu v záložce třídy zde. 
Mgr. Karolína Urválková, třídní učitelka  
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