
  I. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Chvílová 

 
TÝDEN: od  4.5. do 8..5. 2020 

INFORMACE PRO RODIČE:  

Děkuji všem rodičům za snahu, spolupráci a trpělivost. 

Klidně dětem známkujte čtení ve slabikáři i psaní v písankách. Ať mají nějakou zpětnou vazbu. 

Teď jste učitelé Vy. 

Užívejte si krásného jarního počasí. 

Můžete využívat spoustu různých výukových webů : www.skolakov.cz, 

www.rysava.websnadno.cz, www.umimematiku.cz,  www.naucsepocitat.cz, www.naucsepsat.cz, 

www.naucsecist.cz...... 

Na Vaše případné dotazy ráda odpovím prostřednictvím e-mailu. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ (čtení, 
psaní) 

 

A B C 
 

SL-  po str. 78 nové písmeno F,f,ď,ť,ň 

Při čtení textů kontrolujte otázkami, zda děti ví, o čem čtou. 

Opět si můžou písmenko f,F  barevně vyznačit. 

V textech si spojte obloučkem předložku apod. jméno. 

76 / kytička -přepis ( ! ť)  - až nacvičíte f 

76/ dole – opis 

78/ nahoře- napište jako DIKTÁT – jen slova - co se jí a pije ( 10 slov) 

 Ve žlutém  sloupečku – opět vyhledávání v textu – jména, zvířata…                                                                                

Pís.- dokončit  +   Pís. č. 4 str.1,2,  pozor na správné psaní kličky u 

písmene f, často se chybuje! ( jako b spadlé pod linku)  F = T s fajkou. 

Nepište celou str. najednou. To jsou pro letošek všechna písmena, už 

budeme jen procvičovat. 

 

Rozdělte si psaní i na odpoledne, jako Dú. 

 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

PS –  22,   procvičování +,-  do 20, bez přechodu desítky 
(desítku si můžou děti zakrýt prstem ,ale nezapomenout připsat do 
výsledku)  ! – str. 20 = do 20, klidně si jednotky tužkou zakroužkujte  
                                                  10 
pro lepší přehlednost ,      1(2 + 8) = 20 
Nepočítejte celou stanu najednou, je potřeba se odreagovat 
(geometrie,  svačinka, Tv , slovní ú…..) 
                                                 
Geometrie – geom, tvary - hledejte doma čtverec, obdélník….. 
Dbejte na správný zápis slovních úloh  
Mm –  po str. 10 
listy do folie – 55, 56 
Nejdůležitější je  sčítání a odčítání do 10, zpaměti a bez prstů. 
 

http://www.skolakov.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.umimematiku.cz/
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsepsat.cz/


PRVOUKA 

 

Ptáci, mláďata, domácí mazlíčci 
PS – po str. 65 
 

VÝCHOVY                

 

 

Výtvarná výchova  

Pracovní výchova  

Tělesná výchova                                                                                       
Hudební výchova   

 


