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TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

 

TÝDEN: 24. května 2021 – 28. 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 . 

Prosím o podpis všech domácích úkolů, abych věděla, že děti nevypracovávaly úkol 

samostatně. Testování žáků probíhá 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 

 

 
SLABIKÁŘ po stranu 95 
 
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 31. května  
 
Co je rok 
Rok je dlouhý copánek, 
na konci je korálek. 
Nejprve je pondělí, 
týden končí nedělí. 
A tak dále dokolečka, 
korálek je za vším tečka. 
Korálek je jeden den 
a rok musí z kola ven. 
 
PÍSANKA 4 – po str. 19 
 
Děti již píší perem.  Je nezbytné neustále procvičovat psaní i doma. 
Budeme psát diktát, z doposud probraných písmen a také doporučuji 
procvičovat psaní těchto vět: Igor dá gól. Máma Ivu chová. Slon má 
chobot.  Bára jí banán. Myška má ráda sýr. Káča má kočičku. 
 
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. 62 
PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY 3 po str. 9 
 
 Nachystáme si číslice od 0 – 20.  

  
PRVOUKA

 

Svátek a narozeniny + roční období po str. 43 
 
Vystřihnout hodiny na str.45, podlepit tvrdým papírem a vložit do 
eurosložky. Dětem str. 46 nakopíruji. Hodiny si doneseme nejpozději ve 
středu 2. 6. 2021.  

 
VÝCHOVY                

 

 

 
VV – mrak s duhou ( tvrdá A4 + barevné papíry + fix + pastelky) 

 
PV – Sova (temperové barvy + rulička + pírka + barevný papír + peří) 

          
TV – za příznivého počasí půjdeme ven 
HV – u nás velmi oblíbené   
         https://www.youtube.com/watch?v=hbrsTkWuK4o 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hbrsTkWuK4o

