
 I. A 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šínová 

 TÝDEN: 17. 5. - 21. 5. 2021 

Od 17.5.2021 probíhá prezenční výuka ve škole. Testování žáků 

proběhne ve školní družině od 7:30 hod. v pondělí. 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). Prosím 

sledujte 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. 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. 90 

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

doma. Prosím napsat do Slabikáře, kolikrát žák četl a podpis.Uklidit si 

pořadač písmen a donést v pondělí do školy. 

PÍSANKA 4 po str. 15 

Je nezbytné neustále procvičovat psaní i doma. 

Ve středu nás čeká diktát.  

Procvičit:  

kvočna, husa, kachna, kráva, pes, ovce, kuře, kůň, 

Před psaním do písanky je nezbytné každý den procvičit správný tvar na 

mazací tabulku.   

Učíme se novou báseň. Termín do 24.5. 😊 

Báseň: Kuřátko a obilí 

Autor: František Hrubín 

Jak to bylo, pohádko? 
Zabloudilo kuřátko, 
za zahradou, mezi poli, 
pípá, pípá, nožky bolí. 

Ve vysokém obilí 
bude večer za chvíli. 

 

"Povězte mi, bílé ovsy, 
kudy vede cesta do vsi?" 

"Jen se zeptej ječmene, 
snad si na to vzpomene." 

 

Kuře bloudí mezi poli, 
pípá, pípá, nožky bolí. 

"Pověz, milý ječmínku, 
jak mám najít maminku?" 

Ječmen syčí mezi vousy: 
"Ptej se pšenic, 
vzpomenou si." 

 

Kuře pípá u pšenic, 
nevědí však také nic. 



"Milé kuře, je nám líto, 
ptej se žita, poví ti to." 

 

Kuře hledá žitné pole, 
ale to je dávno holé 
a na suchá strniska 
vítr tiše zapíská: 

 

"Vždyť jsi doma, za chalupou, 
slyšíš, v stáji koně dupou, 
kocour ve stodole vrní 
a tvá máma za vraty- 
-zob zob, zobe bílé zrní 
s ostatními kuřaty. 

 

"Děkuju ti, žitné pole!" 
"Pozdravuj tam ve stodole." 
"Koho, milé políčko?" 
"Zrno i to zrníčko. 
Ať se ke mně zjara hlásí, 
vychovám z něj nové klasy." 

A tak mámu zakrátko 
našlo malé kuřátko. 

 

Doporučuji poslech básničky: 

https://www.youtube.com/watch?v=AlLEASJoXwE 
 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 
 

NUMERACE DO 20 

VELKÝ PRACOVNÍ SEŠITEK 2. díl po str.62 

MALÝ SEŠIT 3.díl po str.10 

PŘÍKLADY POD FÓLIÍ- sloupeček 49,50 

POŘADAČ NA ČÍSLA 

PAPÍROVÉ MINCE /vloženy v portfoliu/ 

 Každý den píšeme pětiminutovky. 

PRVOUKA 

 

PRACOVNÍ SEŠIT po str. 42 

TŘÍDNÍ PROJEKT DINOSAUŘI 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=1W95RcLjpzE 

SLEDUJEME ŽIVĚ ŽIVOT ČÁPU : 

 https://www.youtube.com/watch?v=IKpW9HF61pI 

VÝCHOVY  

 

 

HV 

Chytila jsem na pasece motýlka - novinka 
https://www.youtube.com/watch?v=-GMizcBxsM8 

 

Tvůj barevný motýl -novinka 

https://www.youtube.com/watch?v=1BcJm-f136M 
 

Dinosauři 

https://www.youtube.com/watch?v=I9Kra_L5MMI 

 

Tančíme světem - výchovný e-koncert Filharmonie Bohuslava Martinů 

Zlín-repríza 
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+ HV 
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Hudební hádanka  
Za pomoci různých materiálů vytvoř název písničky nejpozději do 18.5.Ve škole 

potom budeme hádat jejich správný název. Fantazii se meze nekladou. Fotografie 

hudebních hádanek mi posílejte do 18.5. 

Na obrázku níže máte inspiraci - Holka modrooká. 😊 

 

 


