
  II. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

 
TÝDEN: 31.1. do 4.2.2022                                 

INFORMACE PRO RODIČE:   

V pondělí 31.1.2022 proběhne testování opět ve školní družině. Pondělí 31.1.2022 – rozdání 

výpisů z vysvědčení (4. hodina). Pátek 4.2.2022 – pololetní prázdniny, 7.2. - 11.2.2022 – jarní 

prázdniny.                                                

Prosím o pravidelnou kontrolu EŽK, kde budu opět zasílat aktuální informace. Omluvenky pište 

prosím do EŽK. Domácí úkoly si děti budou zapisovat do úkolníčku. Domácí úkoly podepisujte.  

Prosím o každodenní dohled při chystání pomůcek dle rozvrhu. 

Plavecký výcvik pokračuje poslední lekcí ve čtvrtek 3.2.2022. Odchod ze školy je v 7:50 hod. 

Prosím, aby byly děti 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.  

Děti nosí sirup, papírové kapesníčky a barevné papíry na 2. pololetí 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

Psaní I-Í po měkkých souhláskách 
 

ČJ –PS 1. díl po str. 50 
Písanka 2. díl – po str. 7 (obalit, podepsat) 
Učebnice – procvičujeme učivo po str. 60 
Čítanka – po str. 76 
 

Budeme psát diktát na věty a doplňovací cvičení na u/ú/ů.  

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 

Počítání do 100 – po desítkách.  
Odčítání bez přechodu přes desítku typu 27-7 
Geometrie – bod, úsečka 
 

M-PS 1. díl dokončení 
M – PS 2. díl – obalit a podepsat 
M-minutovky -  dokončení 
Geometrie – opakování  
 
V pondělí 31. 1. budeme psát test z GEO (str. 82 – 88). 
 

Geometrii budeme mít každé pondělí. Vždy doma nachystat na pondělí 
pravítka, gumu a ostrouhat obyčejnou tužku č.2. Procvičovat doma 
rýsování úseček a vyznačování bodů na úsečce a mimo ni.                                   

 

PRVOUKA 

 

 

Zima 
PS po str. 31 
UČ po str. 30 
 

 

VÝCHOVY                

 

 

 

Některé děti nemají lepidlo, černý fix a barevné papíry, prosím dokoupit a 
podepsat! 

 


