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TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka:Mgr. Alena Chrastinová 
 

 
 
TÝDEN:  od pondělí 30. března do pátku 3. dubna 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE:Vážení rodiče, koncem minulého týdne jsem Vás všechny kontaktovala 

 e-mailem. Tímto způsobem můžeme být soustavně ve spojení a vy máte možnost se mnou komunikovat o 

zadaných úkolech, o případných problémech či nejasnostech, ale také o úspěchu a pochopení učiva. Já 

potřebuji zpětnou vazbu od Vás, abych správně naplánovala práci na další týden. Zatím nevím, zda mají 

všechny děti přístup k počítači, zda máte tiskárnu, zda jste Vy s nimi doma a máte dostatek času  na „domácí 

výuku“ atd. Podstatné je plnění úkolů v pracovních sešitech, nadstavba je moje doporučení (modře psané). 

Proto mě můžete denně kontaktovat prostřednictvím e-mailu: chrastinova@9zszlin.cz, těším se a moc 

zdravím děti a Vám přeji zdraví a pevné nervy. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Čj – Procvičování psaní souhlásek uprostřed a na konci slov. Nové 

učivo s nebo z, š nebo ž, h nebo ch ? 

Čj – PS II. díl str. 9, 10, 11 všechna cvičení (úkoly na str. 9, 10 žáky navádí 

na správné zdůvodňování, úkoly na str. 11 jsou na opakování) 

Čj -  mPS (procvičování pravopisu) na str. 19, 20, 16 vždy doplnit a 

zdůvodnit oba sloupce a učivo si tak procvičit (slova, kterým nerozumíte, 

vám vysvětlí rodiče) 

Čj  - ps (písanka II. díl)  žáci zvládnou splnit podle zadání str. 13, 14, 15, 16 

Čj – číst pravidelně každý den svoji rozečtenou knihu 

Čj – čítanka str. 97 až 101 

Doporučuji procvičování probraného učiva na www.skolakov.eu  a také   

http://vseved.upol.cz/cestina.php, kde mohou žáci pracovat samostatně, 

v úkolech se ihned objeví, jakých chyb se dopustili. Tato cvičení děláme i ve 

vyučování a žáci jsou na ně zvyklí (Vševěd je zábavné opakování pro 

školáky, kde si mohou zopakovat pravopis tvrdých a měkkých souhlásek, 

pravopis psaní b – p, d – t, ď – ť, v – f a na konci týdne souhrnný test). 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 

M – Procvičování sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem 

přes základ deset se sebehodnocením. Nové učivo – úvod do 

násobilky.   

 M – PS II. díl (nový velký pracovní sešit) str. 31, 32, 34 všechny úkoly 

 M – PS II. díl str.35 Příprava násobení (tento úkol byste měli dělat za 

pomoci rodičů, abyste pochopili, proč se násobilku učíme. Poznáte slovo 

násobení, seznámíte se s novým matematickým znaménkem, které se čte 

„krát“ a zapisuje se tečkou .) Úkol není těžký, je malovací – bude se vám 

líbit. 
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 Opět doporučuji  http://vseved.upol.cz/matematika.php, kde si můžete 

najít Číselný obor do 100 - Obrázkové slovní úlohy. Tento úkol je 

zajímavý tím, že vám na závěr sdělí počet správných odpovědí, úspěšnost 

v procentech a měří i čas, za který jste celý úkol splnili. Vím, že jste šikovní a 

bude vás to bavit, ale nepodvádějte! Výsledek vaší úspěšnosti a dosažený 

čas mi rodiče pošlou e-mailem a já vám pak sdělím, jak to dopadlo. 

Pokud vás zaujala násobilka a budete mít čas, můžete zkusit 

www.skolakov.eu, kde pod názvem Násobení 2 si vyzkoušejte úkol 

označený „jahodou“ a „muchomůrkami“. Ale ne více, až další týden! 

 
PRVOUKA 

 

 
Prv – téma: Jaro – jaro u vody a v lese 
 
Nejprve dokončete hravé úkoly v PS na str.46 cv. 5, na str.47 cv. 6, 8. 
 
Pak si přečtěte, prohlédněte a ukažte: 
,  
Prv – uč.(učebnice)  str. 46, 47, protože to budete potřebovat do PS 
 
Prv – PS(pracovní sešit) vypracovat str. 49, 50, kde budete hlavně hádat, 
stříhat a lepit. Na obou stranách jsou v obrázcích příklady násobilky, které 
vám musí vypočítat rodiče. Protože vás znám a vím, že jste chytré děti, 
věřím, že sami poznáte, kam který obrázek dolepit. 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Vv, Pv 
 
Hv 
 
Tv. 
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