
 I. A 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šínová 

 TÝDEN: 25.1. do 29.1. 2021 

Děti mají každý den úkol ze čtení. Prosím o podpis všech domácích úkolů. 

Domácí úkol je označen tiskátkem domečku. Dětem chybí fixy na mazací tabulky a lepidlo. 

Chybějící pomůcky zapíši všem do malého deníčku. Prosím o zakoupení barevných papírů na 

2. pololetí. K procvičení učiva doporučuji stránky www.skolakov.eu 

Ve čtvrtek 28.1. obdrží děti své první vysvědčení. Tento den nás čeká 

rovněž slavnostní pasování písařů. Pro naši třídu velká událost, 

protože již všechny děti píší perem. :-) 

 

 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

SLABIKÁŘ po str. 29 

Vystřihnout do pořadače písmeno V,v. 

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.18 

Děti již píší perem.  Je nezbytné neustále procvičovat psaní i doma. 

Ve středu nás čeká diktát.  

Procvičit slova: 

jeli, pije, můj, táta, tele, lípa, solí, myje 

Rovněž budeme psát opakovací diktát probraných písmen: p, M, t, j, P, J, 

U, i, O, A, y, u, l 

 

Před psaním do písanky je nezbytné 

každý den procvičit správný tvar na 

mazací tabulku. Je nutné dbát na 

správný úchop 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.  
 

Správný úchop: 

 

http://www.skolakov.eu/


 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
VELKÝ PRACOVNÍ SEŠITEK po str. 74 

MALÝ SEŠIT  po str. 7 - máme ve škole 

PŘÍKLADY POD FÓLIÍ počítání sloupečků 15,16 Probíráme sčítání a 

odčítání do osmi. Je nezbytné pravidelné domácí procvičování na fólii. 

Příklady pod fólii si rozvrhněte, nejsou to příklady na jeden den, ale k 

průběžnému  procvičování. 

 Každý den píšeme pětiminutovky. 

 
PRVOUKA 

 

 

PRACOVNÍ SEŠIT - po str.26 

MALÝ SEŠIT - máme ve škole 

PRACOVNÍ LISTY - ve škole 

Každý den sledujeme online krmítko, na žádost dětí vkládám odkaz, aby 

mohly pozorovat i doma.  

 https://www.makov.cz/webkamera.html 

 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
ZIMNÍ TÉMATIKA  

HV- třídní hitparáda - odkazy: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6r0RU450vis 

https://www.youtube.com/watch?v=xwobgBWwJKQ 
https://www.youtube.com/watch?v=qwIeibV5lYw 
 

https://www.makov.cz/webkamera.html
https://www.youtube.com/watch?v=6r0RU450vis
https://www.youtube.com/watch?v=xwobgBWwJKQ
https://www.youtube.com/watch?v=qwIeibV5lYw

