
 

 II. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Vítková 

 
TÝDEN: od 30.1. do 3.2. 2023 

INFORMACE PRO RODIČE:  

Prosím, kontrolujte dětem aktovku, zda mají vše podle rozvrhu.  

Je potřeba, aby žáci dělali opravy diktátů, cvičení, desetiminutovek a všech úkolů, kde mají 

chyby.  

Domácí úkoly si děti zapisují do deníčku – úkolníčku. 

Ve čtvrtek 9.2. začneme chodit PLAVAT. Bude to vždy ve čtvrtek od 8:15 do 9:45 h + sušení. 

Končíme 27.4. (10 lekcí). 

Účast je povinná v rámci TV. Pokud někdo ze zdravotních důvodů nemůže plavat, musí 

doložit potvrzení od lékaře. V tuto dobu bude pozměněný rozvrh hodin (místo tělesné 

výchovy v úterý bude matematika nebo český jazyk). 

Povinné vybavení dětí do výuky plavání představuje plavky, podepsanou koupací čepici, 

ručník a mýdlo, všechno v igelitové tašce. 

Út 31.1.2023 – výpis z vysvědčení           Pá 3.2.2023 – pololetní prázdniny 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

 
Procvičování: Rozdělení hlásek – samohlásky, souhlásky, dvojhlásky. 
Hlásková stavba slova. Psaní u, ú, ů – pravopis. Slabikotvorné l, r, m. 
Nové učivo: souhlásky měkké, tvrdé – pravopis.  
Učebnice – po str. 59 
Pracovní sešit 2. díl – po str. 4 
Procvičování pravopisu – po str. 8 
Písanka 2. díl – po str. 3 
Čítanka – po str. 85 

 
MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

 

Nové učivo: Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku. 
Zaokrouhlování na desítky. Jednotky délky, objemu, hmotnosti. 
Geometrie – BOD, PŘÍMKA, ÚSEČKA, MĚŘENÍ A RÝSOVÁNÍ 
ÚSEČKY. 
Početník – po str. 24 
Pracovní učebnice – po str. 50 

 

PRVOUKA 

 

Pracovní sešit – po str. 34 
Lidské tělo. 

 

VÝCHOVY                

 

 

Výtvarná výchova – Zima. 
Pracovní výchova – Zima. 
Tělesná výchova – pohybové hry, míčové hry, vybíjená, šplh. 
Hudební výchova  
Písničky – Sněhulák, Když jsi kamarád, Dráteníček, Já husárek 
malý. 
Hudební nauka – pojmy – forte, piano, zesilovat, zeslabovat. 
Orffovy hudební nástroje – rytmický doprovod písniček. 


