
 

2. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN č. 30 23.-29.3. 2020 30. týden 

 ÚKOLY NA TENTO TÝDEN  JMÉNO: 
 

ČESKÝ 
JAZYK 
ČTENÍ 

Co přišlo jarní poštou.  
Pracovní sešit - str. 15-17 
Učebnice - str. 82-83 
Čtení vlastní knihy. 

PSANÍ Písanka - str. 29,30 
Diktáty k procvičení probrané problematiky. 

M 
25/7, 26/4, 27/5,7,9, 28/2,4,6, 29/7,10,11,12 
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 - PL - Zajímavosti o sovách 
Vytvoř pohled - vzpomeň si na výlet, kde jsi byl(a) a napiš pohled, na druhou stranu 
namaluj obrázek 
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 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. 
Potvrzení pro OČR vám zašleme na vyžádání mailem.  Nově bude potvrzení vydáváno pro děti 
do 13 let. Požádejte o jeho vystavení mailem a uveďte jméno dítěte a jeho RČ. Karel Derfl, 
ředitel školy (739 691 120, karel.derfl@zschrastice.cz) 

Obědy mají děti odhlášené, byly zastaveny platby formou srážek z účtů rodičů. Dosud 
uhrazené stravné bude odečteno z nejbližší další platby nebo vráceno rodičům  po ukončení 
mimořádných opatření.  Stejně tak jsou pozastaveny platby od rodičů  za ŠD a MŠ.  
Po dobu trvání karantény jsou budovy školy i školní hřiště pro všechny osoby uzavřeny! 
Děkujeme za pochopení.  
Moc děkujeme rodičům, kteří se společně zapojili do naší rouškové výzvy. Vážíme si vaší 
pomoci a jsme rádi, že můžeme společně pomáhat potřebným. 
Zápis do 1.třídy ZŠ 2020/2021 proběhne v termínu 1.4.-30.4.2020 na dálku bez 
přítomnosti dětí a rodičů. Více informací o způsobu přihlašování na webu školy.  
Stále platí nabídka školy pro rodiče a děti s řešením připojení k internetu a zajištění 
možnosti být online propojen se svojí třídou.  Nabízíme zdarma zapůjčení školního PC 
nebo iPadu popř. poradenství v technických záležitostech. V případě zájmu kontaktujte 
telefonicky ředitele školy Karla Derfla (739 691 120), který s vámi domluví vše potřebné.  
Výukové materiály najdete také na školním webu v záložce třídy zde. 
(23.3.2020) Tisková konference ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. 
Záznam konference si můžete pustit zde.  
Mgr. Karolína Urválková, třídní učitelka  
 
 
 

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-2-trida
https://www.umimecesky.cz/cviceni-mekke-a-tvrde-souhlasky-podk
https://www.umimecesky.cz/cviceni-delka-samohlasek-u-u-u
https://www.umimecesky.cz/porozumeni
https://www.umimematiku.cz/cviceni-scitani-a-odcitani-nad-20
https://www.umimematiku.cz/cviceni-mala-nasobilka
https://www.umimematiku.cz/cviceni-sude-liche
mailto:karel.derfl@zschrastice.cz
http://www.zschrastice.cz/obsah/7trida-0
https://www.facebook.com/ihned.cz/videos/1281366568725095/UzpfSTE4MjgyNTE1ODQwMjA4NDozOTk1OTMyMjgzNzU4MDAw/?__tn__=kC-R&eid=ARDJzzs4pFRiYcZXAyXAbWlPtZOwFOHQrB6XR8zJO8Plqs5bd-gcnRtlY8GjJHdApGl47nLpTeBPUtk9&hc_ref=ARRiz2SXSkQVnycJM4EscACBduccCOAXaESUjbODWwkdqPmzSZDNRhVYaIopCVuFfJ4&__xts__[0]=68.ARD93R_cCNrauwqqy1cGwyOzvWXBwZQF7odx8yAXBazioel-QjSPrAl5v6SO9KfctOVDPTf5XC1ZSwlg9f9bBu53GCdNMteItqYrp86uFiNq33HNraiRiYIxWFL9kE3j2rizqLFW7XDnFRoAO0oRT-OKZIpMK5KmmPERqnHFYJSj150C9SRaiQj1EV-dP_O2PxHt9-Bm-B7DLgy2GBFba8RX5Pd3oolu9TyJNRnBNUyxO96Ezzg-nS3Lc3cfVJVLGzloFXe3jP7_Nss1ppXEOnNf9fWNGgEjONyZyKovhm8-2MKEM3fewN55kqXhyuSPxrg3im4hdGsH3sxdNpHk11Pg63WmKuGwlL_Qd8cTyrFbKMesmkygL8dnf_HxXZJYPDZCy8Z8mwdKX2KQhKwVbMrregh1QX9gevBHIY7VtHsjkHgIcxMjUDuniXQ

