
 

2. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN č. 36 4.5.-8.5. 2020 36. týden 

 ÚKOLY NA TENTO TÝDEN  JMÉNO: 
 

ČESKÝ 
JAZYK 
ČTENÍ 

Můj domácí mazlíček.  
Pracovní sešit - str. 24-25 
Učebnice - str. 97-99 
Čtení vlastní knihy. 

PSANÍ Nová písanka str. 5, 6 

M 

46/1,2,3,4, 47/7,8,9,10, 48/2,3,4, 49/5,7,8 
Pamětné počítání úloh +, - do 100. 
Pamětné násobení do 9. 
Opakovací kvíz, prosím o vyplnění. https://forms.gle/A3p5F283oXekAKJNA  

Aj 
Procvičování na stránkách : 
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-2-trida 
Koukněte se na videa. 
https://www.youtube.com/watch?v=FW_jgdT3ryQ 

Informace pro rodiče: 

Děti mi mohou poslat 2 ofocené splněné úkoly z plánu. Pracovní listy si ukládejte do desek. 
Online stream - ÚT 5.5.2020 a ČT 7.5. 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.  
Kvíz z matematiky zde. 
ČJ - stream - úterý - opakování  
M - stream - čtvrtek - obvod a obsah - učebnice z M 
PL - Hlavolámky, Podstatná jména a Má kouzelná květina 
Pro vás, rodiče, nabízím online společné rodičovské setkání v úterý 5.5.2020 od 19.00 - 20.00 
hod. Pozvánku vám pošlu mailem. Kdo budete mít zájem, určitě vás ráda uvidím, případně 
uslyším. Můžeme spolu například probrat to, jak vy sami vnímáte domácí výuku s dětmi. Co se 
vám daří, nedaří, co nás čeká v příštích dnech ohledně školy a co byste ještě například přivítali, 
potřebovali pro své děti. 
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. 
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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