
 II. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šínová 

 
TÝDEN: 8. 6. do 12. 6. 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Máme za sebou další týden ve škole. Neustále opakujeme a procvičujeme probrané učivo. 

Děti se již zaběhly a musím je velmi pochválit za snahu! Tento týden si mohou  

vyzvednout rodiče, kteří tak ještě neučinili /pokračující v domácí výuce/ věci, které děti 

mají ve škole. Pokyny a přesný čas k převzetí máte v EŽK.   

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

 
Věta jednoduchá a souvětí 
 
Pravopisné cvičení – malý červený sešit str. 30 celá 
 
DIKTÁT- U lesa dovádějí zajíci. Po stromech se prohání veverky. Na 
pasece se tiše hřejí zelené ještěrky. V trávě u rybníka skáče žabka. 
Ve vodě plave mnoho ryb. Na stromě sedí kukačka. Srnky ostražitě 
chrání svá mláďata před nepřítelem. 
V diktátu podtrhněte čarou podstatná jména a vlnovkou slovesa. 
Všechny názvy zvířat seřaďte podle abecedy /očíslujte/.Diktát prosím 
zaslat opět do čtvrtku. 
  
Velký PS 2. díl – str. 39-41  
 
PÍSANKA str. 35-36 
 
ČTENÍ – ve škole čteme knihu Ferda mravenec. Děti v domácí výuce 
čtou libovolnou knihu. Do sešitu čtení si každý napíše název knihy, 
autora a tři věty z knihy+ obrázek. Děti v domácí výuce napíší ještě 
odpověď na následující otázky: 
1. Proč jsi zvolil/a/ knihu, kterou nyní čteš? 
2. Jak se jmenuje hlavní hrdina? 
3. Jak se Ti kniha zatím líbí ? 
4. Kolik stran jsi už přečetl/a/ ? 
5. Ohodnoť si čtení smajlíkem  .  
Zápis prosím zaslat do čtvrtku. 
Je nezbytné, aby děti i doma četly každý den hlasitě alespoň chvilku. 
 
K domácí výuce doporučuji procvičování učiva na stránkách: 
www.skolakov.eu  
www.rysava.websnadno.cz 
 

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


 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

  
Násobení a dělení 5 
Opakování násobení a dělení 1,2,3,4, 
 
Velký PS 2. díl str. 66 
                          str. 67 zaslat k nahlédnutí 
 
Geometrie  velký PS 2.díl str.79 
 
Prosím o pravidelné procvičování násobilky. Děti musí znát 
násobilku zpaměti jako básničku.   
K domácí výuce doporučuji procvičování učiva na stránkách: 
www.skolakov.eu  

www.rysava.websnadno.cz 

 
 
PRVOUKA 

 

 

Minulost, současnost, budoucnost 

 UČ str. 65-67 přečíst 

 PS str. 71-73 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Letní inspirace 
VV – Slunečnice   
HV – Holka modrooká 
         Travička zelená    

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

