
  II. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Vítková 

 

TÝDEN: od 12. 4. do 16. 4. 2021 
 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Vážení rodiče, 

 v příštím týdnu od 12. 4. do 16. 4 bude probíhat výuka 2. A prezenčně ve škole. 

Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování (na základě 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví). Příští týden bude testování probíhat 

v pondělí 12. 4. a ve čtvrtek 16. 4. vždy v 7,40 hod. na terase školní družiny. Pokud se žák 

nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné ho otestovat v první den jeho 

přítomnosti. Po příchodu ke škole se bude hlásit v kanceláři školy (zazvoní na zvonek kanceláře 

ve vestibulu školy). 

V pondělí 12. 4. nebude v provozu ranní družina. Odpolední družina i školní jídelna bude 

fungovat. Děti musí mít ve škole i školní družině  respirátor nebo chirurgickou roušku. 

Prosím, sledujte webové stránky školy a zprávy v e-žákovce. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ (čtení, 
psaní) 

 

A B C 
 

Pondělí: 

Opakování a procvičování učiva 

UČEBNICE – po str. 76 

PRACOVNÍ SEŠIT  - str. 19 

PÍSANKA  - str. 17 

ČÍTANKA – 114, 115 

Úterý: 

Opakování a procvičování učiva 

UČEBNICE  - po str. 76 

PRACOVNÍ SEŠIT – str. 19 - dokončení 

PÍSANKA – str. 17 - dokončení 

ČÍTANKA – str. 116, 117 

Středa: 

DIKTÁT  

UČEBNICE – po str. 76 

PRACOVNÍ SEŠIT – str. 20 

PÍSANKA – / 

ČÍTANKA – 116, 117 

Čtvrtek: 

UČEBNICE – str. 78 



PRACOVNÍ SEŠIT – str. 20 - dokončení 

PÍSANKA  –  str. 18 

Pátek: 

UČEBNICE – str. 78 

PRACOVNÍ SEŠIT – str. 21 

PÍSANKA  - str. 18 - dokončení 

Procvičování učiva 

NOVÉ UČIVO:  SLOVNÍ DRUHY 

Procvičování – tvrdé souhlásky – h, ch, k, r, d, t, n -  pravopis, měkké 

souhlásky – ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň – pravopis  

- psaní souhlásek uprostřed a na konci slov - p-b, d-t, ď-ť, f-v, z-s, ž-š, 

h-ch,                                                                                                        

- slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Pondělí: 
PRACOVNÍ SEŠIT – str.7 
Úterý: 
PRACOVNÍ SEŠIT – str. 8 
Desetiminutovka – násobení 2, 1, 10 
Středa: 
PRACOVNÍ SEŠIT – str. 9 
Desetiminutovka – násobení 2, 1, 10 
Čtvrtek: 
PRACOVNÍ SEŠIT- str. 10 
Pátek: 
PRACOVNÍ SEŠIT- str. 11 
Procvičování  
Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku 
Příklady se závorkami 
Zaokrouhlování 
HODINY 
Násobení 2, 1, 10 + Dělení 1, 10, 2 
 

 
PRVOUKA 

 

Úterý: 

PRACOVNÍ  SEŠIT – str. 49 – Jaro v lese 
Středa: 
PRACOVNÍ SEŠIT – str. 50 – Jaro u vody 
 

 
VÝCHOVY                

 

 

Výtvarná výchova  - téma: JARO 
 

Pracovní výchova – téma: práce s papírem 
 

Tělesná výchova – relaxační vycházka 
 
Hudební výchova – poslech  
 

 


