
  I. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Vítková 

 
TÝDEN: od  30. 3. do 3. 4. 2020 

 
INFORMACE PRO RODIČE:  

Vážení rodiče, 

v pondělí 30. 3. 2020 v době od 14 do 16 hodin budeme ve škole bezkontaktně vydávat pracovní 

sešity a ostatní sešity, které děti nedostaly. Nachystala jsem je do podepsaných obálek. 

Prosím, abyste nadále pracovali s dětmi podle tohoto týdenního úkolníčku. Pokud při domácí přípravě 

narazíte na nějaký problém s učivem, označte červeným puntíkem, látku budeme ve škole znovu 

probírat a vysvětlovat. K domácímu procvičování učiva doporučuji stránky: 

www.skolakov.eu 

http://www.rysava.websnadno.cz/ 

https://www.umimematiku.cz/ 

Nácvik čtení, psaní a počítání – pracovní listy zdarma ke stažení   

http://www.naucsepocitat.cz/  

http://www.naucsecist.cz/  

http://www.naucsepsat.cz/ 

Dále nakladatelství NOVÁ ŠKOLA spustilo online výuku pro žáky 1. ročníku přes You Tube s 

pedagogem Mgr. Milošem Novotným, odkaz jsem poslala v emailu.                                                                                                                                           

Záleží na vás, co si vyberete, stihnete nebo co se vám i dětem bude líbit. 

  
 

   

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ (čtení, 
psaní) 

 

A B C 
 

SLABIKÁŘ: 

Po str. 60. V pondělí zkuste vše zopakovat, str. 54 – čtení, jsou zde těžká 

slova, str. 56 – slova, ve kterých se vyskytují dvě souhlásky vedle sebe.  

Od úterý můžete začít s písmenem ž,Ž  str. 57, středa str. 58, čtvrtek  

str. 59, pátek str. 60. 

PÍSANKA: 

Str. 18 – písmeno K (začneme jako písmeno velké I), str. 19 – písmeno E 

(začneme jako písmeno velké C), napište dětem písmeno na papír, ať si ho 

několikrát obtáhnou a zkusí. Str. 20 – opakování. Str. 21 – písmeno ž,Ž. 

http://www.skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/
https://www.umimematiku.cz/
http://www.naucsepsat.cz/


 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Malý procvičovací sešit č. 2 
 
Tento týden věnujte opakování sčítání a odčítání do 10 a počítání 
slovních úloh. Pracujte pouze do malého sešitu č. 2 (kdo ho nemá doma, 
bude ho mít v obálce ve škole, kterou si vyzvednete v pondělí). 
Malý procvičovací sešit č. 2 – dodělat celý, od str. 15 po str. 24, každý 
den dvě strany. Myslím, že tyto úkoly by mohly děti zvládnout 
samostatně. 

 
PRVOUKA 

 

PRACOVNÍ UČEBNICE: 
 
Str. 50 – opakování – děti se mohou zhodnotit, vybarví svou květinku. 
Str. 51, 52, 53. 

 
VÝCHOVY                

 

 

Výtvarná výchova  

Pracovní výchova  

Tělesná výchova                                                                                       
Hudební výchova   

 


