
 I. B 

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

 

TÝDEN: 21. června 2021–25. června 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 podle pokynů MŠMT ČR probíhá od 3.5.2021 jednou týdně (v pondělí nebo při prvním 

příchodu žáka v daném týdnu do školy). 

V pondělí 21. 6. si děti donesou domů kapsář. Prosím, operte jej a pošlete zpátky do 

školy. V úterý 22. 6. půjdeme dělat palačinky (děti si mohou donést nutelu, džem, …). 

V pátek 25.6. v 10 h nám předvede záchranná stanice Seiferos ukázku letu dravých 

ptáků. Vstupné je 70,-Kč. V pondělí 28. 6. budeme mít hravé dopoledne. Děti si mohou 

do školy vzít svou hračku – společenskou hru. V úterý 29. 6. si v parku Komenského 

uděláme piknik 😊. Dejte dětem tento týden větší tašku. Ponesou si domů výkresy a kufřík na VV. 

Lépe se jim to v tašce ponese 😊.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

    
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

 
SLABIKÁŘ dokončení 
 
Číst se každý žák naučí pouze vlastním každodenním čtením ve škole i 
doma. Prosím napsat do Slabikáře, kolikrát žák četl a podpis.  
 
PÍSANKA 4 – dokončení 
 
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: copánek, korálek, vnučka, vdolek, 
stoleček, krajíc, měsíc, bělouš, větev, pěšina 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
VELKÝ PRACOVNÍ SEŠIT 3. dokončení 
PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY 3 dokončení 
  
Každý den budeme psát pětiminutovku.  
 

  
PRVOUKA

 

V obchodě str. 50 
Dopravní prostředky str. 51–52 
Příroda v létě str. 53–55 
 
Učíme se poznávat čas. Děti mají u sebe vystřihnuté hodiny. Procvičujte 
prosím doma poznávání hodin dle prvouky. 
 
Pozorujeme:  
Záchranná stanice živočichů Makov – Čápi černí 
https://www.youtube.com/watch?v=xOsXWkp1_BM 
 

http://www.skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.bobyho-skola.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=dMSQdxUWWoM
https://www.youtube.com/watch?v=xOsXWkp1_BM


Záchranná stanice živočichů Makov – Čápi 
https://www.youtube.com/watch?v=l-XhFA3gE0Q 
 
Mladé Buky – čapí hnízdo 
https://www.youtube.com/watch?v=3-UdOsBsyXQ 
 
Živý svět: Kvítí 
https://decko.ceskatelevize.cz/zivy-svet-kviti 
 

 
VÝCHOVY                

 

 

 
VV + PV – léto  
TV – za příznivého počasí půjdeme na stadion (prosím, dejte dětem 
vhodné oblečení a obuv). Jedná se o středu a pátek.  
HV – u nás velmi oblíbené   
         https://www.youtube.com/watch?v=hbrsTkWuK4o 
https://www.youtube.com/watch?v=RSKWUBrHyy4&list=RDRSKWUBrH
yy4&start_radio=1 
 https://www.youtube.com/watch?v=c7YWCMLPdqg 
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