
 I. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šínová 

 TÝDEN: 5.10. do 9.10. 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

První měsíc ve škole mají děti úspěšně za sebou.   Tímto všechny chválím za snahu, píli a Vám 

děkuji za spolupráci.  

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

250 Kč.  

Každý den je nutné dětem kontrolovat pouzdro, musí mít ostrouhané pastelky a trojhrannou tužku 

č.2 na psaní. Domácí úkoly jsou označeny tiskátkem domečku. Prosím o pravidelnou kontrolu ŽK a 

podepisování úkolů. V případě nemoci nemusíte chodit pro úkoly do školy, řiďte se tímto aktuálním 

plánem na daný týden.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

 
ŽIVÁ ABECEDA str. 20-23 

Tento týden nás čeká vyvození písmen A,a ,O,o. Prosím tyto písmena 

vystřihnout a vložit dětem do pořadače. V domácí přípravě se prosím 

zaměřte každý den na písmenka z ŽA. Písmenka ze skládací abecedy z 

pořadače mohou děti skládat doma dle diktátu a potom číst. Stačí pár minut 

každý den, ale je nutná pravidelnost. V pořadači máme již vložena písmena 

M,m,L,l,S,s,P,p a nově A,a,O,o. 

 

MOJE PRVNÍ PSANÍ PS str. 22-26 

U psaní domácích úkolů je nutné dbát na správný úchop tužky / ostrouhaná 

trojhranná tužka č.2/. V psaní dbáme na úpravu písemného projevu. Před 

psaním doporučuji doma lehké rozcvičení s básničkou. Nové tvary můžete 

nejprve zkusit napsat na papír, prstíkem do mouky atd. Po uvolnění jde 

dětem psaní vždy lépe.   

Vezmi palec, ukazovák 

zob, zob a máš zobák. 

Do zobáčku tužku dáme, 

Prostředníčkem podpíráme. 

 



 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
V tomto týdnu se děti budou učit psát číslici 2 a dále nás čeká nové učivo 

sčítání.  

MATEMATIKA PRACOVNÍ SEŠIT str. 22-25 

 

MATEMATIKA MALÝ SEŠITEK str. 7cv A 

 

PSANÍ ČÍSLIC str. 2 

 

 
PRVOUKA 

 

  
PRACOVNÍ SEŠIT str. 12-13 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
TV - Pokud žák necvičí, musí mít napsanou omluvenku v ŽK.  

VV – Donést do školy jednu rozpůlenou bramboru. 


