
  I. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Vítková 

 
TÝDEN:  od 1. 11. do 5. 11. 2021 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Kontrolujte dětem všechny sešity a podepisujte domácí úkoly.  

Podepisujte, prosím, dětem i úkol ze čtení, ať vím, že doma opravdu četly. Denně s dětmi čtěte. 

Omlouvejte děti e-mailem do aplikace Škola online a po ukončení nemoci napište omluvenku do 

notýsku. Také mi napište, pokud dítě nemá po nemoci cvičit – omluvení z TV. 

Pohovory s rodiči se plánují na polovinu listopadu. 

PRVOUKA 

Velký pracovní sešit do prvouky si budou děti nechávat ve škole, v lavici. Domů budou nosit 

pouze malý sešit do prvouky. 

ČESKÝ JAZYK 

Děti dostaly písmena. Prosím, stříhejte vždy jen to písmeno, které probíráme, a dejte do desek na 

písmena. Desky budou děti nosit každý den v aktovce.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ (čtení, 
psaní) 

 

A B C 
 

ŽIVÁ ABECEDA – po str. 31 

VYSTŘIHNOUT – písmeno I, i 

Čtení písmem – M, m, L, l, S, s, P, p, A, a, O, o, U, u, E, e, I, i – tyto 

písmena budou mít děti v deskách 

Procvičování – písmena M, L, P, S, A, O, U, E, I – skládáme a čteme 

Dělení slov na slabiky – vytleskávání, dlouhé a krátké slabiky 

Písanka – po str. 7 – psaní malých písmen – e, i, a, u, o 

Procvičujeme správný úchop tužky. 

„Vezmi palec, ukazovák – zob, zob a máš zobák. Do zobáčku tužku 

dáme, prostředníčkem podpíráme.“ 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

VELKÝ PRACOVNÍ SEŠIT – po str. 30 
Psaní – 1, 2, 3, 4, 5 
Numerace do 5 
Sčítání a odčítání do 4 
Rozklad čísla 4 
Porovnávání čísel – větší, menší, rovná se 
MALÝ procvičovací sešit  - po str. 12 
Velký pracovní sešit (fialový) – Psaní číslic – str. 5 – číslice 5 – nácvik 

PRVOUKA 

 

PRACOVNÍ  SEŠIT   
- po str. 23 – RODINA  
 

VÝCHOVY                

 

 

Výtvarná výchova  - téma: PODZIM 
Pracovní výchova – téma: PODZIM 
 

Tělesná výchova – míčové hry, cvičení na žebřinách 
Hudební výchova – opakování písniček, pohybový a taneční doprovod 

 


