
 

2. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN č. 35 27.4.-30.4. 2020 35. týden 

 ÚKOLY NA TENTO TÝDEN  JMÉNO: 
 

ČESKÝ 
JAZYK 
ČTENÍ 

Můj domácí mazlíček.  
Pracovní sešit - str. 22-23 
Učebnice - str. 94-96 
Čtení vlastní knihy. 
Opakovací kvíz, prosím o vyplnění. https://forms.gle/WpsiMX7ZZ7kxXhdN8  

PSANÍ Nová písanka str. 3, 4 

M 
42/2,3,4,5, 43/7, 44/1,2,4,5, 45/9,8 
Pamětné počítání úloh +, - do 100. 
Pamětné násobení do 9. 

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 - ÚT 28.4.2020 a ČT 30.4. 2020- online vyučování bude opět rozděleno na dvě 
skupiny. Rozdělení bude zaslané v pozvánce v e-mailu. Prosím, aby děti měly připravenou 
učebnici z ČJ a M, děkuji. 
Hra - Chcete být milionářem pro druháky zde.  
ČJ - stream - učebnice ČJ, procvičování naučeného učiva na stránkách: viz. minulé TP.  
M - stream - čtverečkovaný papír, nůžky, párátka nebo sirky, učebnice M , procvičování 
naučeného učiva na stránkách: viz. minulé TP.  
PL - Čarodějnický speciál a Můj kouzelný lektvar 
Ve 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. Ráda bych vám všem ještě jednou poděkovala za vyplnění dotazníku, kde 
jste se vyjadřovali ke vzdělávání žáků na dálku. Z celkového vyhodnocení jednotlivých odpovědí 
vyplynulo, že s ohledem na současnou situaci, jste s kvalitou a organizací výuky spokojeni, 
množství práce je pro vás vyhovující, zadané úkoly plníte podle plánů (plně nebo s výběrem 
toho, na co stačíte nebo jak to dětem vyhovuje). 

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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