
II. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šínová 

 TÝDEN: 23.3. do 29.3. 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Vážení rodiče, pokud při domácí přípravě narazíte na sebemenší problém s učivem, 

prosím, označte vše červeným puntíkem u daného učiva. Ve škole budeme všechno 

učivo znovu probírat, vysvětlovat a prověřovat jeho zvládnutí. Všechny sešity a 

učebnice k procvičování mají děti u sebe. Podrobnější informace k domácí výuce 

Vám zašlu emailem.  

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. 

 Dále doporučuji sledovat na ČT 2 od 9:00 do 10:00 pořad Učitelka. Informace 

najdete na stránkách: www.ceskatelevize.cz/ucitelka 

Každý den jsou zde užitečné informace k výuce. Děkuji rodičům za zaslání emailové 

adresy, která nám bude sloužit ke společné komunikaci a zasílání materiálů k výuce. 

V případě dotazů pište na můj školní email. 

Přeji Vám všem pokud možno co nejvíce klidné jarní dny a moc zdravím všechny 

děti.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

 
Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov jsme začali probírat, 
děti chápou základní princip, nicméně je nutné opakovat a 
procvičovat k upevnění učiva. Děti mají procvičeno: / P-B,D-T,Ď-Ť,F-
V/ 
Přehled učiva:  
Velký PS2. díl po str.10  
Malý PS str 16,19,20 – na každé straně vypracovat pouze jedno 
cvičení / ostatní budeme dělat společně ve škole/  
UČ–DIKTÁT- str.71 do sešitu  
ČÍT str.95-96  
Návody a doporučení  k výuce ČJ zašlu emailem. 

http://www.skolakov.eu/
http://www.ceskatelevize.cz/ucitelka


 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Sčítání a odčítání do 100, orientace v čase. 
Velký PS 2. díl po str. 34   
Doporučuji  doma poznávat celou hodinu v běžných situacích. 
Geometrie –budeme probírat až společně ve škole.  
Doma doporučuji počítat příklady pod fólii 45-46. 
Návody a doporučení  k výuce M zašlu emailem. 

 
PRVOUKA 

 

 
JARO 
UČ po str.44 - přečíst 
PS po str. 47 
 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
SAMOSTATNÝ ÚKOL PRO DĚTI : 
VV: Namaluj mi obrázek, jak se učíš doma a napiš sám, bez pomoci 
rodičů  na obrázek 3 věty, jak se Ti učení doma daří. /zaslat na email/ 
Nevadí, pokud tam budou, drobné chybičky. 


