
 

 II. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šínová 

 TÝDEN: 29.11. do 3.12.2021 

INFORMACE PRO RODIČE: 

V pondělí dne 29.11.2021 proběhne screeningové testování žáků. Testování bude opět ve 

školní družině. Prosím o pravidelnou kontrolu EŽK, kde zasílám aktuální informace. 

Omluvenky pište rovněž do EŽK. Domácí úkoly si děti zapisují do úkolníčku. Domácí úkoly 

musí být podepsané. Děti potřebují doma dohled u chystání věcí dle rozvrhu hodin. Sešity 

mají děti ve škole, domů si nesou pouze na úkoly. Předcházíme tak zapomínání.  

Listopad - měsíc dobrých skutků  2.A - vyhodnocení 30.11.!!  

Plnit dobré skutky je správné. Děti bychom měli vést k tomu, aby ostatním nezištně 

pomáhali a nebáli se s tím podělit i s ostatními. Proto jsme se v rámci 

třídy rozhodli plnit dobré skutky. Děti budou mít záznamový arch a 

budou si vše zapisovat.  

Kroužek keramiky bude v pondělí 29.11.od 12:30 – 14:30 hod.. Budeme 

nahrazovat keramiku v dvojbloku.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 
 

JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

Slovo, slabika, hláska – dělení slov 
ČJ –PS 1. díl po str.33 
Písanka 1. díl po str.27 
Učebnice – procvičujeme učivo str. 36 - 39 
Čítanka –  str.47- 50 
Pokud mají děti za úkol čtení, prosím o podpis do deníčku! 
Mimočítanková četba: 
Z DENÍKU KOCOURKA MODROOČKA – čteme ve škole  
Ve čtvrtek píšeme diktát. 

 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 
 

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu a do 18 s přechodem desítky 
Geometrie – základy rýsování - bod 
Geometrii máme každý pátek. Sešity máme ve škole. Vždy doma 
nachystat na pátek pravítka, gumu a ostrouhat obyčejnou tužku č.2. 
M-PS 1. díl po str. 46 
M-minutovky – po str.12 
Geometrie-PS.1.díl.str. 85 
Každý týden píšeme desetiminutovku! 

 

PRVOUKA 

 

Rodina 
PRV-PS po str.20 
PRV-UČ po str.20 

 

VÝCHOVY                

 

 

 

PČ+VV Zimní tématika 
Donést krabici od bot a látku s vánoční tématikou nebo 
jednobarevnou rozměr 35 x35 cm.  
Některé děti nemají lepidlo, prosím dokoupit! 


