
 

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

 ÚKOLY NA TENTO TÝDEN  JMÉNO: 
 

ČESKÝ 
JAZYK 
ČTENÍ 

Na rybách - podstatná jména 
Pracovní sešit - str. 30, 31 
Učebnice - str. 106 - 108 
Čtení vlastní knihy. 

PSANÍ Písanka str. 11, 12 

M 

55/1,2,3, 57/4,5,7,8 
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 26.5.2020 a ČT 28.5. 2020- online vyučování bude opět rozděleno na dvě 
skupiny. Rozdělení bude zaslané v pozvánce v e-mailu. Pro děti, které dochází do školy bude 
primárně určen první meet. Prosím, aby děti měly připravenou učebnici z ČJ a M, děkuji. 
Kvíz logických úloh zde. 
ČJ - stream - úterý - čtenářský meet 
M - stream - čtvrtek - vlaky a zvířátka dědy Lesoně- učebnice z M 
PL - Mandala, Matematika, Moje nej zvíře 
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 chodí do školy od pondělí 25.5.2020.  Účast žáků ve 
škole není povinná a řídí se pravidly vydanými MŠMT a ředitelem školy. 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 jsou k vyzvednutí ve škole. Rodiče, kteří 
zůstanou s dětmi doma (učení na dálku) až do konce června, o tento příspěvek nepřijdou.  
Nabízíme dětem vypůjčení knih ze školní knihovny - obracejte se na třídní učitelky. 
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  
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