
 I. A 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šínová 

 
TÝDEN: 12. 4. - 16. 4. 2021 

V pondělí 12.4. v 7:35 hod. ve školní družině proběhne 

testování žáků. Podrobnější informace máte zaslány do EŽK. 

Prosím o zakoupení složky /rychlovazač/ a vložit do něj 10 

eurosložek. Budeme zakládat portofolium k distanční výuce. 

Předem Vám děkuji za spolupráci a děti velmi chválím za 

snahu . 😊 

Děti mají každý den úkol ze čtení. Prosím o 

podpis všech domácích úkolů i v době distanční 

výuky, abych věděla, že děti nevypracovávaly 

úkol samostatně. 

 V případě nemoci postupujte v učivu dle 

úkolníčku a nezapomeňte napsat omluvenku do 

EŽK. Úkolníček je pro děti, které nechodí na 

online výuku např. z důvodu nemoci. Děti, které se učí v online hodinách, podle úkolníčku 

nepracují.                              

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

SLABIKÁŘ  str. 64 - 67 

Číst se každý žák naučí pouze vlastním každodenním čtením ve 

škole i doma. Prosím napsat do Slabikáře, kolikrát žák četl a 

podpis. 

PÍSANKA 3 str. 25 - 31 

Je nezbytné neustále procvičovat psaní i doma. 

Ve středu nás čeká diktát.  

Procvičit:  

šedá myška, modrý mrak, zelená tráva, žluté kuře, růžová mašle, 

Věty: 

Žije tady ježek? Káča má kočku. Co je to? 

Před psaním do písanky je nezbytné každý den procvičit správný 

tvar na mazací tabulku.   

Začínáme se učit novou básničku! /naučit do 12.4./ 

Název: Perníková chaloupka  

Autor: František Hrubín 

Odkud ten náš holub letí?"  

"Letím z lesa, milé děti,  

vrků, vrků, vrků." 

"Cos tam viděl, holoubku?"  

"Perníkovou chaloupku  

u černého smrku." 

"Viděls také Mařenku?"  



"Jakpak by ne, holenku!  

Viděl jsem ji, s Jeníkem  

krmili se perníkem." 

"A když z okna na zahradu  

vystrčila babka bradu,  

nebáli se, holoubku?" 

"Kdepak! Zamkli chaloupku  

na cukrový klíč -  

a už byli pryč!" 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

NUMERACE DO 20 

VELKÝ PRACOVNÍ SEŠITEK 2. díl - str. 42-46 

Žáci pracující doma SP str. 38 - 39 ofotit a zaslat 

MALÝ SEŠIT 3.díl str.2 

PŘÍKLADY POD FÓLIÍ- donést fólii na nové příklady!  

 Každý den píšeme pětiminutovky. 

PRVOUKA 

 

PRACOVNÍ SEŠIT  str. 31 – 35 

Vystřihnout hodiny na str.45, podlepit tvrdým papírem a vložit do 

eurosložky. 

JARNÍ BINGO 
Za splnění úkolů získá žák jedničku. Úkol je dobrovolný. 

 



 
 
 

VÝCHOVY  

 

 

HV 

Novinky: 

Jeníček a Mařenka 

https://www.youtube.com/watch?v=G86uw6GpGpg 

Když jsem já sloužil 
https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww 

Jaro dělá pokusy 

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k 

Mravenčí ukolébávka 

https://www.youtube.com/watch?v=2ExADYtrjM0 

Jaro 

https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA 

 

TV 

Písničky s pohybem: 

Hejbni kostrou.. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wo_LgAFages 

Já také svou hvězdu mám... 

https://www.youtube.com/watch?v=do53CaoLO74 
Popeláři... 

https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA 
 

PČ + VV 

Bob a Bobek - vodové barvy, tempery, fix. 
 

Náměty k distanční výuce: 

Lodička z papíru 
https://www.youtube.com/watch?v=1o5eCT2vVp0 

 

Jarní domeček z papíru  
https://www.youtube.com/watch?v=Oa4wHFT68Bc 

 

Klasická vlaštovka z papíru  
https://www.youtube.com/watch?v=nlw7h1iARQM 
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