
 I. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šínová 

 TÝDEN: 9.11. do 13.11. 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci v online výuce. Děti opět velmi chválím za práci ve výuce 

a za samostatnost při plnění úkolů. Na stránkách školy je vložen aktuální online rozvrh hodin. Tento 

rozvrh bude platný po celou dobu online výuky.  

Prosím o pravidelnou kontrolu EŽK.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ (čtení, 
psaní) 

 
A B C 

 

 
ŽIVÁ ABECEDA  

Známe tiskací písmena: A, a, E, e, I, i, O, o, U, u, P, p, S, s, M, m, 

L, l. 

PONDĚLÍ – str. 31, opakování probraných písmen, diktát 

z pořadače na písmenka a čtení 

ÚTERÝ – str. 32, pořadač - skládání slabik z písmen, čtení 

STŘEDA – str. 32, pořadač – skládání slabik z písmen, čtení 

ČTVRTEK – str. 33, pořadač-skládání slabik z písmen, čtení 

PÁTEK – str. 33, opakování 

 

PÍSANKA 

Umíme již psací písmena: e, i, u, a, o.  

PONDĚLÍ – str.7  
ÚTERÝ – str. 8 
STŘEDA – str. 8 

ČTVRTEK – str. 9 

PÁTEK –str. 10  

  

Před psaním do písanky je nezbytné každý den procvičit správný 

tvar 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.  



  
 

Ťuká, ťuká deštík na široký deštník. 

Ťuká, ťuká prstíkem, 

Kdo je pod tím deštníkem? 

To jsem já panenka, 

točí se mi sukénka. 

Běžím, běžím k sluníčku, 

Osušit si sukničku. 

 

 
 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 
 

 

VELKÝ PRACOVNÍ SEŠITEK 
Děti již umí čísla 0,1,2,3,4,5.  

PONDĚLÍ –  str.32 cv.1, str.33 cv.1,2,3 

ÚTERÝ – str. 32 cv.2, str. 33 cv.4,5,6,7 

STŘEDA – str. 34 cv.1,2,3 + diktát čísel  

ČTVRTEK – str. 34 cv. 4,5+cvičení v malém PS 

PÁTEK – dle rozvrhu není matematika 

 

 

 
PRVOUKA 

 

  
PÁTEK – PS str.18 -vystřihnout všechny obrázky, připravit lepidlo 

                  PS str.19 



 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Podzimní tvoření 

VV – namaluj si strom v podzimních barvách 

 
PČ- vylisuj si list ze stromu 

HV - zazpívej si písničku  Koulelo se koulelo, červené jablíčko 

https://www.youtube.com/watch?v=7Z-Rx1UokEo 
TV -zacvič si rozcvičku Hlava, ramena, kolena... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Z-Rx1UokEo

