
  I. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Vítková 

 
TÝDEN: od  23. 3. do 27. 3. 2020 

INFORMACE PRO RODIČE:  

Vážení rodiče, chtěla bych vás požádat o zaslání vašich e-mailových adres. Napište mi, prosím, 

na můj e-mail  vitkova@9zszlin.cz. 

Nadále bude platit tento TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK. Do emailu vám mohu posílat doplňující materiály.  

Děti mají ve škole poslední pracovní sešit z matematiky č. 3 a poslední písanku č. 4 a malý sešit 

do matematiky. Jsou to pomůcky, které měly dostat koncem března. Pokud nebude ještě 

probíhat výuka ve škole, budu vám úkoly z těchto sešitů zadávat a popíšu vám je tady do 

úkolníčku, popřípadě do emailu (i materiály k vytisknutí). 

K domácímu procvičování učiva doporučuji stránky www.skolakov.eu Na těchto stránkách 

najdete spoustu procvičování do ČJ a M formou hry, kvízů, atd. Děti doplňují a systém je 

nastaven tak, že ihned ukáže chyby. Na tyto stránky chodíme pravidelně ve škole, děti jsou 

zvyklé a opravdu procvičíte dostatečně učivo. Přeji Vám všem pokud možno co nejvíce klidné 

dny a moc zdravím všechny děti.  

Vím, že je to pro vás hodně náročné, ale prvňáčci ještě potřebují vaši pomoc, proto vám velmi 

děkuji za spolupráci.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ (čtení, 
psaní) 

 

A B C 
 

SLABIKÁŘ: 

Pokud jste zvládli splnit úkoly a přečíst vše po str. 51, tak příští týden 

začněte ve slabikáři písmeno č, Č. Pracujte po str. 56, každý den jednu 

stranu. 

PÍSANKA: 

Str. 15 – velké C, str. 16 – č, Č, str. 17 – opakování 

Proveďte opakování všech písmen, které jsme se učili, napište nějaký přepis 

nebo i diktát slov nebo jednoduchých vět (z písanky). 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

Velký pracovní sešit 2. díl: 
 
V tomto týdnu sešit dokončete po str. 50 (jsou tam různé zábavné úkoly). 
Procvičujte sčítání a odčítání do 10 (i zpaměti). 
Pokud děti vše bez problémů zvládají, mohou zkusit psát číslice 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.  

PRVOUKA 

 

PRACOVNÍ UČEBNICE: 
 
Str. 47, 48, 49. 

VÝCHOVY                

 

 

Výtvarná výchova  

Pracovní výchova  

Tělesná výchova                                                                                       
Hudební výchova   
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