
  I. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Vítková 

 

TÝDEN:  od 22. 11. do 26. 11. 2021 
 

INFORMACE PRO RODIČE: 

V pondělí 22. 11. se budou žáci opět 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. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ (čtení, 
psaní) 

 

A B C 
 

ŽIVÁ ABECEDA – po str. 39 

Slabiky s M a L – mají děti zařazené v deskách 

Slabiky se S a P – vystřihnout a dát do desek 

NOVÉ UČIVO – čtení slabik – analýza a syntéza slabik se 

souhláskou m, l, s, p 

Písanka – po str. 16 

DIKTÁT PÍSMEN – a, e, i, o, u, á, é, í, ó, ú, m, l 

DIKTÁT SLABIK – ma, me, mi, mo, mu, la, le, li, lo, lu 

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. 42 
Číslice 0 
Numerace do 5 
Sčítání a odčítání do 5, počítání s nulou 
Rozklad čísla 5 
Porovnávání čísel – větší, menší, rovná se 
MALÝ procvičovací sešit  - po str. 18 

 

PRVOUKA 

 

PRACOVNÍ  SEŠIT   
 
- po str. 27 – ZIMA 

 
VÝCHOVY                

 

 

Výtvarná výchova  - téma: Zima 

Pracovní výchova – téma: Zima 
 

Tělesná výchova – Pohybové hry ve družstvech. Míčové hry. 
Hudební výchova – písně - Martine, Martine, Bude zima, bude 
mráz, Když se venku čerti žení, rytmická cvičení. 

 


