
 I. A 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šínová 

 TÝDEN: 11.1. do 15.1. 2021 

Vážení rodiče, 

v úterý 12.1. se uskuteční třídní schůzky. Do on-line třídní schůzky vstupujte prosím s 

vypnutou kamerou a ztlumeným mikrofonem. Schůzka I. A v 16:00 účtem žáka I. A v Teams 

TU_1A_Sin Mgr. Lenka Šínová. Prosím o pravidelné podepisování úkolů a čtení. Domácí úkol 

je označen tiskátkem domečku. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

SLABIKÁŘ po str. 20 

Číst se každý žák naučí pouze vlastním každodenním čtením ve škole i doma. 

Prosím napsat do Slabikáře, kolikrát žák četl a podpis. 

 

PÍSANKA 2 po str. 6 

Za pět hvězdiček již děti začínají psát perem.  Je nezbytné neustále 

procvičovat psaní i doma.  

Každou středu píšeme diktát, doporučuji procvičovat psaní slov máma, 

Míla, Ola, mele, láme, maso, solí. 
Před psaním do písanky je nezbytné každý den procvičit správný tvar na 

mazací tabulku. Je nutné dbát na správný úchop tužky a pera. V psaní dbáme 

na úpravu písemného projevu. Nové tvary můžete nejprve zkusit napsat na 

papír, prstíkem do mouky atd. Po uvolnění jde dětem psaní vždy lépe.  

 
 
 
 

PSANÍ PEREM - INFORMACE 

Postupně přecházíme z psaní tužkou na psaní 

perem. Doporučuji pero Tornádo, zakoupíte 

ho běžně v papírnictví, cena cca 20 Kč. 
Popisovač s držením má "masážními body", 

které aktivují na bříškách prstů hmatové 

receptory a garantují zdravé psaní bez únavy. 

Vhodná náhrada plnicích per pro školáky, píše 

lehce bez tlačení, ideální pro leváky a 

dysgrafiky, doporučeno pro první dětské psaní. 
 
 
 



 

Správný úchop: 

 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
VELKÝ PRACOVNÍ SEŠITEK po str. 66 

MALÝ SEŠIT  po str. 4 - máme ve škole 

PŘÍKLADY POD FÓLIÍ počítání sloupečků 7, 8, 9,10 

Začínáme probírat sčítání  a odčítání do sedmi. Je nezbytné pravidelné 

domácí procvičování na folii. Rovněž doporučuji procvičovat pamětné 

počítání . 

 Každý den píšeme pětiminutovky. 

 
PRVOUKA 

 

 

PRACOVNÍ SEŠIT - po str.25 

MALÝ SEŠIT - máme ve škole 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
ZIMNÍ TÉMATIKA  

  


