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2.B 

 

9.TÝDENNÍ PLÁN – distanční výuka 

na týden od 6.4.-9.4. 
 

Třídní učitel:  Mgr. Michaela Vašíčková ,  vasickova.michaela@zsjavornik.cz ,   tel. 722 074 144 

Sdělení vedení školy: 

Vážení rodiče, 

dle vyjádření MŠMT je prioritou Vlády ČR návrat dětí do škol od 12. dubna 2021. 

Návrat se prozatím týká dětí 1. stupně a to v rotačním režimu (ve škole se v prezenční 

podobě výuky střídají celé třídy). Jestli se tento návrat opravdu uskuteční, se rozhodne 

teprve v následujícím týdnu, na základě jednání Vlády ČR (pravděpodobně v úterý). 

Prosím sledujte webové stránky školy, FB stránku „Javorník a jeho dění“ a také 

informace od svých třídních učitelů. Jakmile budeme mít veškeré informace, o které se 

budeme moci opřít, organizaci zveřejníme.  

Děkujeme za pochopení a součinnost 

 

          Pomoc od neziskové organizace – Eurotopia (nabídka) 

Již dříve jsme vás informovali pomocí webových stránek o možnosti využití služeb 

neziskové organizace EUROTOPIA. Doplňujeme informace, které jsou nové 

„neziskovka“ nabízí: 

o „Podporu při zvládání domácí výuky v rámci nouzového stavu a uzavření škol. 

Online doučování, podporu při zajištění technického zázemí a zajištění 

podkladů pro výuku“. 

o Tímto EUROTOPIA nabízí možnost získat PC techniku, nutnou ke 

vzdělávání… 

Pokud vás nabídka zaujala, letáky najdete v příloze EUROTOPIA 
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Povinné úkoly na tento týden děti naleznou opět na pracovních listech:  

Vypracované povinné úkoly odevzdejte nejpozději v pondělí následujícího týdne. Možno 

zaslat elektronicky na adresu vasickova.michaela@zsjavornik.cz, nebo fyzicky odevzdat ve 

vestibulu ZŠ každý pracovní den do 12:00. 

Meety: Rozvrh meetu na tento týden 

 7.50-8:35 8:45-9:30 10:00-10:30  

     

ÚT ČJ/M DLE DOMLUVY   

ST ČJ/M DLE DOMLUVY   

ČT ČJ/M DLE DOMLUVY   

PÁ AJ ČJ/M   

                                                                                                                                                                                                                  

Český jazyk  

Opakování, kladné a záporné vlastnosti, vybraná cvičení z učebnice od str. 58-60 budeme 

vypracovávat během on line hodin. 

Dobrovolná cvičení: ČJ-PS str. 68-71 

Čítanka: str. 112-115 Téma: Apríl a jiná poezie. Ferda Mravenec 

Tento týden prosím o povinnou nahrávka čtení. Děti mohou vybírat ze str.112-115 v 

čítance 

Matematika 

Opakování, zaokrouhlování, hodiny, zaokrouhlování 

Dobrovolná cvičení: PS str.38-40 

Člověk a jeho svět  

Jaro v lese a u vody 

Odkazy na videa nejdete v kurzu ČJS v google učebně 

Dobrovolná cvičení: PS str.49-50, UČ 46-47 

Anglický jazyk: Mgr. Dagmar Petřeková   skolapetrekova@seznam.cz,    tel. 720 159 096  

Vážení rodiče, milé děti, 

všechny Vás moc zdravím a posílám povelikonoční týdenní plán. Podíváme se v něm na novou slovní 

zásobu, která se bude týkat zvířátek. Naučíme se písničku a zahrajeme si hru. 

Na on-line hodině budete potřebovat: 

 Pouzdro s vybavením pera, tužky a ostrouhaných pastelek 

 Pracovní list z přílohy 

 

Mějte se krásně, děti, a v pátek se na Vás budu moc těšit. Vaše paní učitelka angličtiny  
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Jméno:…………………………………………….                                                              datum:6.4. 

Tvoř věty podle komixu. Své věty zapiš do linek. 

 

 
                                                                                                                          datum:7.4. 

 

 

Tvoř věty podle komixu. Své věty zapiš do 

linek. 
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Jméno………………………………..                                                                      datum:8.4. 

Tvoř věty podle komixu. Své věty zapiš do linek. 

                

 Tvoř věty podle komixu. Své věty zapiš do linek.                                                             datum:9.4.                                                      
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Jméno:……………………………………………………………              datum:6.4.

 

                                                                                                                  datum:7.4. 
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Jméno:……………………………………………………………             datum:8.4. 

 

                                                                                                                          datum:9.4. 
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Jméno:…………………………………………………………………………..      datum:6.4. 

Apríl Jitka Dolejšová ČÍTANKA STR.112 – Kvíz je možno vyplnit on-line v google učebně 

 

                                                                                                                                    Datum:7.4. 

Přemýšlej a počítej Milada Motlová STR.112 – Kvíz je možno vyplnit on-line v google učebně 
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Jméno:…………………………………………………………………..        datum:8.4. 

Ospalá opička: Jiří Slíva 

 

Dopiš chybějící slova a namaluj k básničce obrázek                                                               datum:  9.4.                                                                                                                          

Ospalá Opička    Jiří Slíva 

 

Opičáci 

mají ………….,  

polévají ……………, 

ta …………. není k probuzení, 

…………… i rozcvičku. 

 

………………. ani  

na snídani,  

………….. slyšet živáčka. 

To má z ………….., 

že je ……………… 

……………….. divačka 
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