
  II. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Vítková 

 

TÝDEN: od 29. 9. do 2. 10. 2020 
 

 
INFORMACE PRO RODIČE: Prosím, aby si děti do školy přinesly všechny pomůcky (tabulky, fixy, 

lepidla …atd – podle seznamu),  aby si obalily učebnice, malé sešity a pracovní sešity a nosily je 

do školy podle rozvrhu. Do výtvarné výchovy budeme potřebovat noviny (na lavici pod výkres). 

Často píšeme a procvičujeme na tabulku. Někteří nemají fix nebo ho mají vypsaný.  

Prosím, dohlédněte na přípravu dětí do školy. Množí se nám zapomínaní domácích úkolů a 

pomůcek. Ve škole mají učebnici prvouky, hudební výchovy a čítanku (jednu čítanku mají doma – 

nenosí ji do školy). Do školy a ze školy nosí děti každý den jen jednu učebnici (českého jazyka), 

pracovní sešity do českého jazyka a matematiky a všechny malé sešity. Pracovní sešit do 

prvouky a malý sešit do prvouky si nosí ve dnech, kdy máme prvouku podle rozvrhu hodin. 

Nenechávají ji v lavici, mívají i v těchto sešitech domácí úkoly.  

Vybíráme příspěvek Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín za 1. pololetí školního roku 2020/2021 ve výši 

250 Kč. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ (čtení, 
psaní) 

 

A B C 
 

Český jazyk učebnice – po str. 13  

Abeceda – zpaměti. 

Řazení slov podle abecedy. 

Pracovní sešit – po str. 12 

Písanka – str. 10, 11 

Čítanka  –  čtení  str. 12, 13, 14, 15 

Diktát, přepis, opis. 

Opakování psacích písmen. 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

Pracovní sešit – po str. 10 
 
Matematické minutovky – po str. 13 
 
Procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku,  
rozklad čísla, slovní úlohy. 

PRVOUKA 
 

PRACOVNÍ  SEŠIT: 
 
- str. 6 – Domov 
- str. 7 – Naše vlast 

 
VÝCHOVY                

 

 

Výtvarná výchova – téma Podzim, přinést noviny 

Pracovní výchova – téma Podzim 

Tělesná výchova    - cvičení na žebřinách, pohybové hry ve 
družstvech                                                                                           
Hudební výchova  - Kdybys měla má panenko, Orffovy hudební 
nástroje 

 


