
  I. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Chvílová 

 
TÝDEN: od  30.3. do 3. 4. 2020 

INFORMACE PRO RODIČE:  

Vážení rodiče, moc Vám děkuji za spolupráci a přeji hodně trpělivosti při domácí přípravě. 

Nejdůležitější je zvládnout a dobře zafixovat nová písmenka, denně číst a psát. 

Dodala jsem Vám tabulky na nácvik nových písmen, sešity do Čj a M, do kterých klidně pište 

přepisy, opisy i diktáty. Budu ráda, když budou děti psát zcela samostatně a Vy jim chyby opravíte, 

tak jak to dělám já, aby věděli, jak na tom jsou. Oni si pak napíšou opravu. Při hodnocení na to 

nebudu brát vůbec zřetel. 

Milé děti,  

všechny vás srdečně zdravím, myslím na vás a doufám, že se už brzy sejdeme ve škole. Věřím, že 

jste všichni zdraví a musím vás pochválit, jak pilně a samostatně doma pracujete. Nezapomínejte 

taky chodit ven a sportovat. 

Když budete mít chuť, tak mi třeba napište e-mail o tom co děláte, jak se máte …. 

Vaše Zuzana Chvílová 

Na Vaše případné dotazy ráda odpovím prostřednictvím e-mailu. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ (čtení, 
psaní) 

 

A B C 
 

SL-  po str. 60 

57/ dole – přepsat, ve žlutém  sloupečku barevně podtrhnout zvířata, 

osoby… 

58/ 1. odstavec – přepis a vyškrtnout co se nejí 

59/3,4 možno napsat jako opis, diktát 

60/1 – přepis 

Pís.- po str. 20 

Opakujte všechna písmena, která jsme se učili, napište nějaký přepis i diktát 

slov nebo jednoduchých vět (z písanky nebo slabikáře) 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 

PS – 3. díl po str. 6    -   řady čísel a porovnávání do 20 
Mm – 3. díl po str. 3 
Poslala jsem listy do folie, ty nechejte až na příští týden. 
Nejdůležitější je  sčítání a odčítání do 10, zpaměti a bez prstů. 
 

PRVOUKA 

 

Příroda na jaře 
Choďte na vycházky a pozorujte jarní přírodu, běhejte a hrajte různé hry 
venku. 
PS -po str. 54 
 

VÝCHOVY                

 

 

Výtvarná výchova  

Pracovní výchova  

Tělesná výchova                                                                                       
Hudební výchova   

 


