
 

2. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN č. 31 30.3.-3.4. 2020 31. 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. 31, 32 
Diktáty k procvičení probrané problematiky. 

M 
30/1,2,4, 31/6,7,9, 32/2,5, 33/6,8,9 
Pamětné počítání úloh +, - do 100. 
Pamětné násobení do 8. 

Aj 
Procvičování na stránkách : 
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-2-trida 
Koukněte se na video Angličtina s hurvínkem- jakýkoliv díl :) 

 

Informace pro rodiče: 

ČJ - tvořivé psaní - napiš text na vybrané téma 
PL - slovní druhy 
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. Potvrzení je 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) 

POZOR! Důležitá informace: Každý rodič, který žádal OČR,  musí také vždy po skončení 
kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu 
uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. 
Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli 
doma s dětmi a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného od 
zaměstnavatele mzdu nebo plat. Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní 
formulář ZDE. 
Info najdete i na webu školy:http://www.zschrastice.cz/aktuality/druzina/informace-pro-rodice 
Před školní halou je nyní umístěna skříňka se šuplíky pro ukládání pracovních listů a jiných 
výukových materiálů, které si zde mohou vyzvednout rodiče žáků jen po předchozí domluvě s TU 
či dalšími vyučujícími. (Do šuplíku vám mohu po domluvě dát  vybranou knihu ze školní 
knihovny, K.Derfl) 
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.  
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.  
Výukové materiály najdete také na školním webu v záložce třídy zde. 
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