
 I. A 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šínová 

 TÝDEN: 26. 4. - 30. 4. 2021 

  

Od pondělí začíná opět prezenční výuka.  

Testování žáků proběhne ve školní družině od 7:30 hod. v pondělí a ve čtvrtek. 

Děti si donesou v pondělí k výuce portfolium. Prosím sledujte každý den EŽK, kde budu 

zasílat aktuální informace k výuce. 

Pokud budete cokoliv potřebovat, využijte ke komunikaci EŽK. Předem Vám děkuji za 

spolupráci. 

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  po str. 77 

Číst se každý žák naučí pouze vlastním každodenním čtením ve škole i 

doma. Prosím napsat do Slabikáře, kolikrát žák četl a 

podpis.Vystřihnout do pořadače písmeno F,f. 

PÍSANKA 3 dokončení 

PÍSANKA 4 str. 1 

Je nezbytné neustále procvičovat psaní i doma. 

Ve středu nás čeká diktát.  

Procvičit:  

Pekař peče. Mlynář mele. Lékař 

léčí. Kovář ková. 

Před psaním do písanky je 

nezbytné každý den procvičit 

správný tvar na mazací tabulku.   

Báseň 

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 po str. 52 

MALÝ SEŠIT 3.díl str.5 

PŘÍKLADY POD FÓLIÍ- sloupeček 43,44 

POŘADAČ NA ČÍSLA 

PAPÍROVÉ MINCE /vloženy v portfoliu/ 

 Každý den píšeme pětiminutovky. 

PRVOUKA 

 

PRACOVNÍ SEŠIT po str. 39 

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

eurosložky. 
 

VÝCHOVY  

 

 

HV 

Tento týden nás čeká poslech výchovného koncertu. 😊  

Tančíme světem - výchovný e-koncert Filharmonie Bohuslava 

Martinů Zlín 
https://www.youtube.com/watch?v=e_i0T2MoH40 

 

TV 

Písničky s pohybem - just dance 
https://www.youtube.com/watch?v=fO4Ez50q4gA 

https://www.youtube.com/watch?v=NtcceTYwR-A 

 

PČ + VV 
Květina, tak trošku jinak . Fotografii květiny zašlete nejpozději do 30. 4. 2021 na 

email. Úkol bude ohodnocen jedničkou. Těším se na Vaše výtvory. 😊 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e_i0T2MoH40
https://www.youtube.com/watch?v=fO4Ez50q4gA
https://www.youtube.com/watch?v=NtcceTYwR-A


 
 
 

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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