II. B

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2021/2022
Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková

TÝDEN: 6.12. do 10.12.2021

INFORMACE PRO RODIČE:
V pondělí dne 6.12.2021 proběhne screeningové testování žáků. Testování bude opět ve
školní družině. Prosím o pravidelnou kontrolu EŽK, kde budu opět zasílat aktuální informace.
Omluvenky pište prosím do EŽK. Domácí úkoly si děti budou zapisovat do úkolníčku. Prosím o
každodenní dohled při chystání pomůcek dle rozvrhu.
Plavecký výcvik pokračujeme ve čtvrtek 9.12.2021. Odchod od školy v 7:50. Prosím, aby děti
byly ve škole nejpozději v 7:45 hod. V plaveckém bazénu platí přísná hygienická opatření.
Proto Vás jménem lektorů plaveckého kurzu prosím, pokud Vaše dítě nemůže plavat,
přiveďte jej do školy až na 4. vyučovací hodinu (pokud Vám to pracovní možnosti dovolí).
Děkuji za pochopení.
Vybíráme příspěvky ve výši 250,- Kč na žáka za 1. pololetí školního roku 2021/22 pro Spolek
rodičů při 9. ZŠ. Prosíme uhradit do 17. 12. 2021.
PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ
(čtení, psaní)

MLUVÍME VE VĚTÁCH

ABC

ČJ –PS 1. díl po str. 35
Písanka po str. 31
Učebnice – procvičujeme učivo po str.41
Čítanka – po str. 53
Učíme se zpaměti básničku str.54 SNĚHULÁK /do 15.12./
SNĚHULÁK
František Synek
Jedna koule maličká,
druhá trochu větší,
třetí koule veliká,
na sebe se věší.

Velkou metlu do ruky
na holky i na kluky,
a na hlavu plecháček.
Už je tu sněhuláček.

Napícháme uhlíky,
jako velké knoflíky,
oči, pusu – z mrkve nos
větší, nežli nosí kos.
Pokud mají děti za úkol čtení, prosím o podpis do deníčku!
Mimočítanková četba:
Jak jel Vítek do Prahy–čteme ve škole
Budeme psát diktát na věty.
MATEMATIKA

123

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Počítání do 100 – po
desítkách.
Geometrie – základy rýsování, bod
M-PS 1. díl po str. 46
M-minutovky po str. 19
Geometrie – PS str. 86
Geometrii budeme mít každé pondělí. Vždy doma nachystat na pondělí
pravítka, gumu a ostrouhat obyčejnou tužku č.2.

PRVOUKA

VÝCHOVY

Moje rodina
PS po str. 20
UČ po str. 20

