
  II. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Vítková 

 

TÝDEN: od 7. 9. do 11. 9. 2020 
 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  

Vážení rodiče, 

příští týden a celý měsíc září budeme opakovat a procvičovat učivo 1. ročníku.  

Filmového festivalu se naše škola nezúčastní z důvodu nepříznivé situace šíření nemoci Covid. 

Od listopadu bychom měli začít chodit na výuku plavání v rámci tělesné výchovy. Pokud se 

plavecký výcvik uskuteční, termíny a podrobnosti pošlu koncem října.  

Děti obdržely učebnice českého jazyka a dostanou ještě čítanky, učebnice prvouky a zpěvníky. 

Tyto učebnice mají zapůjčené od školy, na konci roku je vrátí.  

Dostaly také pracovní sešity – 1. díly (další díly budou mít ve škole). Částky za jednotlivé sešity 

Vám pošlu v pondělí v žákovské knížce. Peníze budu vybírat příští týden. U osmi žáků mám 

vybrané peníze na divadlo, které v březnu nebylo, těm částku odečtu.   

Prosím, aby si děti do školy přinesly všechny pomůcky (tabulky, fixy, lepidla …atd – podle 

seznamu),  aby si obalily učebnice, malé sešity a pracovní sešity a nosily je do školy podle 

rozvrhu.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ (čtení, 
psaní) 

 

A B C 
 

Český jazyk učebnice – str. 4, 5 – opakování znalostí z 1. ročníku  

Sloh – vypravování – zážitky z prázdnin 

Pracovní sešit – po str. 7 

Písanka – str. 3, 4, 5, 6 

Čítanka – seznámení s učebnicí – čtení s porozuměním 

Diktát jednoduchých slov. 

 
MATEMATIKA 

 

1 2 3 
 

Pracovní sešit – po str. 5 
 
Matematické minutovky – po str. 5 
 
Opakujeme sčítání a odčítání do 10 – učivo prvního pololetí 1. 
ročníku. Děti by měly zvládat počítat do 10 zpaměti a rychle. 

PRVOUKA 

 

 
PRACOVNÍ  SEŠIT: 
- po str. 3 – téma ŠKOLA 
 

 
VÝCHOVY                

 

 

Výtvarná výchova – téma Podzim 

Pracovní výchova – téma Podzim, třídění výkresů (přinést velkou 
tašku) 

Tělesná výchova    - poučení o bezpečnosti, pohybové hry, míče                                                                                    
Hudební výchova  - opakování písní z 1. ročníku, rytmus 
 

 


