
  II. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Vítková 

 

TÝDEN: od 3. 5. do 7. 5. 2021 
 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Vážení rodiče, 

v příštím týdnu od 3. 5. do 7. 5.  bude výuka probíhat distančně. 

Testování žáků podle pokynů MŠMT ČR probíhá od 3.5.2021 jednou týdně (v pondělí nebo při prvním 
příchodu žáka v daném týdnu do školy). 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ (čtení, 
psaní) 

 

A B C 
 

Pondělí: 

PROCVIČOVÁNÍ – slovní druhy – vyjmenovat zpaměti, znát podle 

čísel 

Podstatná jména, slovesa 

UČEBNICE – po str. 82 

PRACOVNÍ SEŠIT  - str. 24 

PÍSANKA  - str. 20 

ČÍTANKA – str. 122, 123 

Úterý: 

Podstatná jména, slovesa – procvičování 

UČEBNICE  - po str. 83 

PRACOVNÍ SEŠIT – str. 25 

PÍSANKA – str. 20 – dokončit 

Středa: 

DIKTÁT  

UČEBNICE –  po str. 84 

Procvičování slovních druhů – podstatná jména, slovesa 

PRACOVNÍ SEŠIT – str. 25 - dokončit 

PÍSANKA – str. 21  

ČÍTANKA – str. 124, 125, 128 

Čtvrtek: 

UČEBNICE – po str. 84 - cvičení 

PRACOVNÍ SEŠIT – / 

PÍSANKA  –  str. 21 - dokončit 

ČÍTANKA – str. 126, 127 

Pátek: 

UČEBNICE – po str. 85 - opakování 



PRACOVNÍ SEŠIT – / 

PÍSANKA  - / 

ČÍTANKA – str. 126, 127 

Pracovní listy  

Procvičování učiva  

NOVÉ UČIVO:  SLOVNÍ DRUHY – podstatná jména, slovesa 

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 

Domácí úkoly – pracovní listy ve složce 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Pondělí: 
PRACOVNÍ SEŠIT – str. 14 
Sudá a lichá čísla – procvičování 
Násobky 3 
Úterý: 
PRACOVNÍ SEŠIT – str. 15 
Procvičování násobení, dělení 1, 2, 3, 10  
Matematické minutovky – str. 13 cv. 26 
Středa: 
PRACOVNÍ SEŠIT – / 
Desetiminutovka – násobení, dělení 2, 1, 3, 10 
Sudá a lichá čísla – procvičování 
Matematické minutovky – str. 14 
Domácí úkol – pracovní listy 
Čtvrtek: 
PRACOVNÍ SEŠIT – str. 16 
Matematické minutovky - / 
Domácí úkol – pracovní listy 
Pátek: 
PRACOVNÍ SEŠIT-  str. 16 – dokončení 
Matematické minutovky – str. 15 
Domácí úkoly – pracovní listy ve složce 
Procvičování – SUDÁ a LICHÁ ČÍSLA 

 
PRVOUKA 

 

Úterý: 

PRACOVNÍ  SEŠIT – str. 54 
 
Středa: 
PRACOVNÍ SEŠIT – str. 55 
 

 
VÝCHOVY                

 

 

Výtvarná výchova  - téma: JARO 
 

Pracovní výchova – téma: práce s papírem, stříhání 
 

Tělesná výchova – relaxační vycházka 
 
Hudební výchova – poslech  
 

 


