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TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

 

TÝDEN: 18. ledna – 22. ledna 2021 

Prosím o pravidelnou kontrolu EŽK. V EŽK najdete vždy aktuální informace k výuce a další 

důležité informace. Doposud probrané učivo můžete procvičovat na webových stránkách:  

www.skolakov.eu , www.rysava.websnadno.cz , www.bobyho-skola.cz , 

https://www.youtube.com/watch?v=dMSQdxUWWoM . Žáci, kteří mají v písance pět 

hvězdiček, začínají psát perem. Prosím zakupte dětem Tornádo bez zmizíku.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

SLABIKÁŘ po stranu 26 
 
Číst se každý žák naučí pouze vlastním každodenním čtením ve škole i 
doma. Prosím napsat do Slabikáře, kolikrát žák četl a podpis. Uklidit 
pořadač písmen a vystřihnout písmena D, d, K, k. 
 
PÍSANKA 2. str. 10 
 
V písance se dětem začínají objevovat natištěné hvězdičky za vzorné 
psaní. Za pět hvězdiček děti začnou psát perem. Je nezbytné neustále 
procvičovat psaní. 
 
Každý týden budeme psát diktát probraných slabik z písanky. 
 
Před psaním do písanky je nezbytné procvičit správný tvar na mazací 
tabulku. 
U psaní domácích úkolů je nutné dbát na správný úchop tužky. 
 

 
PSANÍ PEREM - INFORMACE  
Děti od druhého pololetí první třídy přecházejí z psaní tužkou na 
psaní perem. Některé děti se na to těší, jiné se obávají. A rodiče 
jsou postaveni před dilematem, jaké pero z té nepřeberné nabídky 
současného trhu vybrat. Děti píší na začátku tužkou, protože nemají 
dostatečně uvolněnou paži v oblasti hrubé a jemné motoriky. Psaní 
perem/rollerem, které klouže, je jednodušší. Zároveň ale způsobuje, 
že dítě není schopné vést čáry písmen tak, aby bylo písmo 
upravené. Proto přecházejí z tužky na pero obvykle až kolem 
Vánoc. Jistě jste si všimli, že některá pera mají užší a jiná širší 
úchopovou oblast. Pokud dítě není ještě dostatečně rozepsané, je 
pro něj vhodnější pero s širší úchopovou oblastí. Ale zároveň se 
musí brát ohled na velikost prstů. Když má dítě drobné prstíky, tak 
širší pero mu omezuje pohyb prstů při psaní a naopak může dojít ke 
špatnému návyku.  

http://www.skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.bobyho-skola.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=dMSQdxUWWoM


 
 Jakmile se dítě dostane do stádia, kdy 
má dostatečně uvolněnou paži, je 
připraveno psát perem s hrotem. 
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. 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

  
VELKÝ PRACOVNÍ SEŠIT po str. 71 
PROCVIŘUJEME MATEMATIKU 2. po str. 6 
 
Doneseme si číslice 0 – 10. 
 
Každý týden budeme psát pětiminutovky. 
 

  
PRVOUKA 

 

Zima po str. 25 
 

 
VÝCHOVY                

 

 

Vv + Pv - Zimní tématika   
Tv – za příznivého počasí půjdeme ven ( prosím o teplé oblečení + 
rukavice + čepice) 

 


