I. A
TÝDEN:

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2021/2022
Třídní učitelka: Mgr. Ivana Vítková

od 8. 11. do 12. 11. 2021

INFORMACE PRO RODIČE:
V pondělí 8.11. se budou žáci testovat. Budeme se testovat ve třídě v 7:45 hodin.
U testování může asistovat jeden z rodičů. Prosím, aby děti přišly včas do třídy.

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. 11. 11. – projektový den - Svátek sv. Martina
PŘEDMĚT:

JAZYK ČESKÝ (čtení,
psaní)

ABC

CO SE NAUČÍM?

ŽIVÁ ABECEDA – po str. 33
VYSTŘIHNOUT – na úterý – slabiky ma, me, mi… na čtvrtek – la,
le li …. dát do desek.
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
NOVÉ UČIVO – čtení slabik – analýza a syntéza slabik se
souhláskou m, l
Písanka – po str. 10 – psaní malých písmen – e, i, a, u, o, m

Procvičujeme správný úchop tužky.
„Vezmi palec, ukazovák – zob, zob a máš zobák. Do
zobáčku tužku dáme, prostředníčkem podpíráme.“
MATEMATIKA

123
PRVOUKA

VELKÝ PRACOVNÍ SEŠIT – po str. 34
Psaní – 1, 2, 3, 4, 5
Číslice 0
Numerace do 5
Sčítání a odčítání do 5
Rozklad čísla 5
Porovnávání čísel – větší, menší, rovná se
MALÝ procvičovací sešit - po str. 14
Velký pracovní sešit (fialový) – Psaní číslic – str. 5 – číslice 5 –
nácvik, str. 1 – číslice 0
PRACOVNÍ SEŠIT
- po str. 25 – RODINA

VÝCHOVY

Výtvarná výchova - téma: svátek sv. Martina - kůň
Pracovní výchova – téma: svatomartinská husa
Tělesná výchova – Cvičení na žebřinách. Cvičení s míči.
Hudební výchova – píseň Martine, Martine, pohybový a taneční
doprovod. Orffovy hudební nástroje – seznámení, doprovod.

