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TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

 

TÝDEN: 10. května 2021 – 14. května 2021 

Doposud probrané učivo můžete procvičovat na webových stránkách:  www.skolakov.eu, 

www.rysava.websnadno.cz , www.bobyho-skola.cz, https://www.youtube.com/watch?v=dMSQdxUWWoM. 

V tomto týdnu bude probíhat distanční výuka (MS Teams). 

Prosím o podpis všech domácích úkolů i v době distanční výuky, abych věděla, že děti 

nevypracovávaly úkol samostatně. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

SLABIKÁŘ po stranu 85 
 
Číst se každý žák naučí pouze vlastním každodenním čtením ve škole i 
doma. Prosím napsat do Slabikáře, kolikrát žák četl a podpis. Uklidit 
pořadač písmen a vložit do něj všechna zbylá písmena a také všechny 
zbylé slabiky. 
 
Budeme se učit básničku: do 17. května  
 
Barvičky 
Mám zelenou barvičku, 
namaluji travičku, 
žlutou barvou sluníčko, 
svítí jako zlatíčko. 
Co červená barvička? 
Namaluje jablíčka. 
Už jsou zralá, dole visí,  
pojď, Helenko, utrhni si! 
 
PÍSANKA 4 – po str. 9 
 
PRACOVNÍ LISTY – jsou vloženy ve SLABIKÁŘI 
 
Děti již píší perem.  Je nezbytné neustále procvičovat psaní i doma. 
Budeme psát diktát, z doposud probraných písmen a také doporučuji 
procvičovat psaní těchto slov: guma, chochol, řada, žabák, banán, 
dudák, růže, čáp, ocet, láhev. 
 
Před psaním do písanky je nezbytné procvičit správný tvar na mazací 
tabulku. 
U psaní domácích úkolů je nutné dbát na správný úchop tužky. 
 

 
 
 

http://www.skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.bobyho-skola.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=dMSQdxUWWoM


MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 
 

 VELKÝ PRACOVNÍ SEŠIT 2. po str. 50 
PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY 3 po str. 5 
PŘÍKLADY POD FÓLII jsou vloženy v MATEMATICE 
 
 Nachystáme si číslice od 0 – 20.  

 PRVOUKA

 

Příroda na jaře str. 40 

 
VÝCHOVY                

 

 

VV + PV -  Uhádni pohádku . Za pomoci různých materiálů vytvoř 
název pohádky  . Pondělí 17. května si hádanky promítneme ve škole a 
budeme hádat jejich správný název. Fantazii se meze nekladou. 
Fotografie pohádkových hádanek mi posílejte do 14. 5. 2021  na 
fojtikovad@9zszlin.cz .  
Pro inspiraci: 
 

   
 

  
 


