
  II. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Vítková 

 

TÝDEN: od 1. 3. do 5. 3. 2021 
 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Vážení rodiče, 

od pondělí 1.3.2021 přejdeme z prezenční výuky na výuku distanční. On-line výuka se 

uskuteční prostřednictvím Microsoft Teams. 

Vyučování bude každý den a je pro žáky povinné. V pondělí, ve čtvrtek a v pátek budeme mít 2 

hodiny – český jazyk a matematiku. V úterý a ve středu budou tři hodiny – český jazyk, 

matematika a prvouka. Vyučování bude každý den začínat v 8:30 hod. Přesný rozvrh on-line 

hodin je zveřejněn na školním webu. 

Prosím, sledujte školní webové stránky a zprávy v e-žákovce na Škola Online. 

Všem strávníkům bude objednaný oběd v pondělí 1.3.2021 ZRUŠEN. 

Během pondělí vás budeme informovat, zda bude možné od 2.3.2021 vařit obědy a 

vydávat je strávníkům do jídlonosičů, tak jak to bylo doposud pro žáky 3.-9. tříd. Tyto 

informace budou zveřejněny na webu ŠJ - www.sjhradska.cz. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ (čtení, 
psaní) 

 

A B C 
 

Pondělí: 

UČEBNICE – str. 68, 69 – cvičení ústně 

OPAKOVÁNÍ - slovo příbuzné a různé tvary slov 

PRACOVNÍ SEŠIT  - str. 9, cv. 3, 4 

PÍSANKA  - str. 9 - dodělat 

Úterý: 

UČEBNICE  - str. 70 

PRACOVNÍ SEŠIT – str. 10 

PÍSANKA – str. 10 – povolání – 5 řádků 

Středa: 

UČEBNICE – str. 70, cv. 10 – diktát 

PRACOVNÍ SEŠIT – str. 11 

PÍSANKA – str. 10 – 6 řádků - dokončit 

Čtvrtek: 

UČEBNICE – str. 71, cv. 11 - ústně 

PRACOVNÍ SEŠIT – str. 11 – kontrola a dokončení 

PÍSANKA – str. 11 – 5 řádků 



Pátek: 

UČEBNICE – str. 71 

PRACOVNÍ SEŠIT – str. 12, cv. 1, 2 

PÍSANKA  - str. 11 – 6 řádků – dokončit 

Celý týden budeme procvičovat učivo ve cvičeních, která máme 

nalepená v malém sešitě českého jazyka (ČJ-2). 

NOVÉ UČIVO: psaní souhlásek uprostřed a na konci slov 

p-b, d-t, ď-ť, f-v, z-s, ž-š, h-ch 

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

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

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Pondělí: 
PRACOVNÍ SEŠIT – str. 37 
opakování zaokrouhlování, desetiminutovka 
Úterý: 
PRACOVNÍ SEŠIT- str. 38, 39 - HODINY 
Středa: 
PRACOVNÍ SEŠIT- str. 40 – jednotky délky 
desetiminutovka 
Čtvrtek: 
PRACOVNÍ SEŠIT- str. 41 – jednotky objemu 
Pátek: 
PRACOVNÍ SEŠIT- str. 42 – jednotky hmotnosti 
 
Procvičování  
Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku 
Příklady se závorkami 
Nové učivo                                                                
ZAOKROUHLOVÁNÍ 
HODINY 
Jednotky délky, objemu, hmotnosti 
 

 
PRVOUKA 

 

Úterý: 

PRACOVNÍ  SEŠIT: 
Lidské tělo – opakování – vyhodnocení testu 
Lidé a společnost – povolání dospělých – str. 38, zájmy a koníčky 
str. 39 
Středa: 
Suroviny a výrobky str. 40 

 
VÝCHOVY                

 

 

Výtvarná výchova  - téma: Jaro 
 

Pracovní výchova – téma: práce s papírem nebo se stavebnicí 
 

Tělesná výchova – relaxační vycházka 
 
Hudební výchova – poslech - Kapela NAŽIVO - Láska neprohrává 
(vlastní tvorba) - pohádková písnička -  YOUTUBE 

 


