
 

2. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN č. 32 6.4.-10.4. 2020 32. týden 

 ÚKOLY NA TENTO TÝDEN  JMÉNO: 
 

ČESKÝ 
JAZYK 
ČTENÍ 

Co přišlo jarní poštou.  
Pracovní sešit - str. 15-17 
Učebnice - str. 85-87 
Čtení vlastní knihy. 

PSANÍ Znáš hlavní města států Evropské unie? (obal písanky) 
Diktáty k procvičení probrané problematiky. 

M 
36/1,2,4,5, 37/6,7,8,9 
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: 

Online stream - ÚT 7.4.2020 - online vyučování bude rozdělené podle skupin na 
angličtinu, aby měly prostor ke komunikaci všechny děti. Děti, které mají na vyučování 
angličtiny mě, budou mít online stream v 11,00. Děti, které mají p. uč. Zlochovou, budou 
mít online stream ve 13,00. Prosím, aby děti měly připravenou učebnici z ČJ a M a 
jeden pracovní list, který vypracovaly (jakýkoliv, podle vlastního výběru). Děkuji 
ČJ - Velikonoční projekt 
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 
Je pro nás velmi důležité vědět, jak vaše dítě zvládá výuku na dálku, jaké obtíže musíte 
společně překonávat a co by vám naopak pomohlo. Z tohoto důvodu připravujeme 
DOTAZNÍK PRO RODIČE, který vám rozešleme před Velikonocemi a budeme moc rádi, pokud 
odpovíte na jednotlivé otázky. Tento dotazník bude pro každou třídu dostupný on-line, odkaz 
vám pošle TU mailem. 

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.  
Zápis do 1.třídy ZŠ 2020/2021 probíhá v termínu 1.4.-30.4.2020 na dálku bez přítomnosti 
dětí a rodičů. Více: http://www.zschrastice.cz/aktuality/ms/zapis-deti-do-1tridy 
Výukové materiály najdete také na školním webu v záložce třídy zde. 
 
Mgr. Karolína Urválková, třídní učitelka  
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