
 I. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šínová 

 TÝDEN: 19.10. do 23.10. 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Prosím o pravidelnou kontrolu EŽK. V EŽK najdete vždy aktuální informace k online výuce a další 

důležité informace. Od pondělí začíná online výuka.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

 
ŽIVÁ ABECEDA  

PONDĚLÍ - opakování probraných písmen, diktát z pořadače na písmenka 

ÚTERÝ –  str. 26 vyvození písmenka E,e , práce s pořadačem na písmenka 

STŘEDA – str. 27 vyvození písmenka I,i , procvičování s pořadačem  

ČTVRTEK – str. 27 vyvození písmenka I,i, procvičování s pořadačem 

PÁTEK – str. 28 spojování obrázků s písmeny, psaní velkých písmen, čtení 

písmen 

Přes prázdniny číst celou stranu 28 . 

 

PÍSANKA 1.  

Před psaním do písanky je nezbytné procvičit správný tvar na mazací 

tabulku. 

PONDĚLÍ – str. 3  

ÚTERÝ – str. 3 

STŘEDA – str. 4 

ČTVRTEK – str. 4 

PÁTEK – opakování probraných tvarů a písmen na mazací tabulku 

 

 

Je nutné dbát na správný úchop tužky / ostrouhaná trojhranná tužka č.2/. 

V psaní dbáme na úpravu písemného projevu. Před psaním doporučuji doma 

lehké rozcvičení s básničkou. Nové tvary můžete nejprve zkusit napsat na 

papír, prstíkem do mouky atd. Po uvolnění jde dětem psaní vždy lépe.   

 

Vezmi palec, ukazovák 

zob, zob a máš zobák. 

Do zobáčku tužku dáme, 

Prostředníčkem podpíráme. 

 



 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 

VELKÝ PRACOVNÍ SEŠITEK 
 

PONDĚLÍ –  nácvik psaní číslice 4 / Moje první psaní str.4/ , opakování 

sčítání do tří, práce s pořadačem na čísla 

ÚTERÝ – str. 28 cv.1, str. 29 cv.1 

STŘEDA – str. 28 cv.2, str. 29 cv.2 

ČTVRTEK – str. 29 cv. 4,5,6 

PÁTEK – není dle rozvrhu  matematika 

 

MALÝ PRACOVNÍ SEŠITEK 1. 

PONDĚLÍ  - str. 10 cv. A 

ÚTERÝ – str. 10 cv. B 

STŘEDA- str. 10 cv. C  

ČTVRTEK – str. 10 cv. D 

PÁTEK – není dle rozvrhu matematika 

 

 
PRVOUKA 

 

  
PONDĚLÍ – str. 16 cv. 1,2,3 

PÁTEK – str. 16 cv. 4 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
 


