
  I. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šínová 

 
TÝDEN:  od 12.12. – 16.12.2022 

Vybíráme částku 90 Kč na návštěvu kina. Pokud žák onemocní, napište vždy omluvenku 

do EŽK.  

Je nezbytné s dětmi chystat věci podle rozvrhu hodin, neboť často u některých dochází 

k zapomínání. Děti jsou malé a potřebují každodenní dohled při chystání. Rovněž 

zkontrolujte každý den pouzdro a ostrouhejte tužky. Při psaní úkolu v písance 

doporučuji nejprve napsat do cvičného sešitku a potom do písanky.  

Veškerou písemnou komunikaci prosím přes EŽK, děkuji. Domácí úkoly mají děti vždy 

označeny domečkem. Prosím o podpis domácího úkolu. V pátek úkoly nezadávám, 

doporučuji však přes víkend opakovat ☺. 

Co nás čeká v předvánočním čase ? 
Pro rodiče a žáky naší školy připravujeme vánoční 

tvořivé dílny, které se budou konat 12.12.2022 

v době od 16:00 h do 18:00 h. Podrobné informace 

k této akci naleznete na webových stránkách naší 

školy. 

21.12.2022 Třídní ,,Vánoce´´Děti si mohou donést 

dárečky a drobné cukrovinky.  

22.12.2022 Navštívíme GAC a pohádku Rebelka.Vybíráme 90 Kč.   

Kroužek Keramika a enkaustika: Donést prosím malou krabičku na výrobky.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

SLABIKÁŘ- po str.17  

Je nutné doma každý den procvičovat čtení . Prosím o podpis 

čtení. V pořadači máme písmenka M,m,A,a,L,l,E,e,S,s,O,o,P, 

p,U,u,I,i,Y,y, J,j,T,t,N,n. 

Prosím uklidit v pořadači, dětem chybí některá písmena. 

ČÍTANKA- str.9 – zůstává ve škole 

V prosinci se učíme  zpaměti básničku Polámal se mraveneček. 

Níže vkládám text. 

MOJE PRVNÍ PSANÍ – probráno – zůstává ve škole na psaní číslic 

SEŠIT PSANÍ - nácvik probíraných písmen- zůstává ve škole 

PÍSANKA 1. DÍL - str 23  

DIKTÁT – píšeme vždy ve středu – zopakovat : pípá, papá, táta, 

milá, pusa, sele. 

Při psaní doma prosím kontrolujte správný úchop tužky. Tužka 

musí být každý den řádně ostrouhaná. Rovněž dbejte na úhledné 

psaní, dejte dětem dostatek času. V písance negumujeme. 



 

 

Při pečení mohou děti trénovat grafomotoriku psaním do mouky. 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 
NUMERACE DO ŠESTI 
MATEMATIKA PS 1. díl - po str. 59 
MOJE PRVNÍ PSANÍ – ČÍSLICE – sešit je ve škole 
PROCVIČOVACÍ SEŠIT MALÝ 1. DÍL- sešit ve škole 
ŠKOLNÍ A MINUTOVKY – zůstávají ve škole 
Nosit každý den pořadač na čísla.  
Pravidelně píšeme pětiminutovky, děti musí procvičovat počítání 
i doma.k procvičování učiva doporučuji web: https://skolakov.eu/ 
 

 

PRVOUKA 
 

 
PRACOVNÍ SEŠIT- po str. 30 
V prvouce sledujeme pravidelně záchrannou stanici Makov. Na 
přání dětí vkládám odkaz na on-line krmítko. 
https://www.makov.cz/webkamera.html 
Další odkaz je na záchrannou stanici Lipec, která se stará o ježky. 
https://www.youtube.com/watch?v=d8y6WsX8N9Y 
 

https://skolakov.eu/
https://www.makov.cz/webkamera.html
https://www.youtube.com/watch?v=d8y6WsX8N9Y


 
VÝCHOVY                

 

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA – po str. 23 /Pracovní sešit zůstává ve škole/ 
 
Mikuláš 
https://www.youtube.com/watch?v=6r0RU450vis 
Pod naším okýnkem 
https://www.youtube.com/watch?v=Avgb_UQUvPg 
Ivánku náš 
https://www.youtube.com/watch?v=Q7oz1T4-SdM 
Skákal pes 
https://www.youtube.com/watch?v=nZobbGDu5U4 
Měla babka čtyři jabka 
https://www.youtube.com/watch?v=t5YDRIRILJ8 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6r0RU450vis
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