
 I. A 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šínová 

 TÝDEN: 22. 3. - 26. 3. 2021 

Vážení rodiče,  

od pondělí bude pokračovat distanční výuka on-line v aplikaci Teams. Výuka začne v 8:30 

hod. Prosím sledujte každý den EŽK, kde budu zasílat aktuální informace k výuce. Pokud 

budete cokoliv potřebovat, využijte ke komunikaci EŽK. Předem Vám děkuji za spolupráci. 

 

Informace k výuce: 

1. hodina  ČJ - Slabikář, pořadač písmen, mazací tabulka+ fix, písanka. 

2.hodina   M - Velký pracovní sešit 2.díl, pořadač s čísly, mazací tabulka. 

V pátek připravit na 2. hodinu list papíru na vyrábění do PČ + PS Prvouku. 

                   

K procvičení učiva během distanční výuky 

doporučuji stránky www.skolakov.eu 

Děti mají každý den úkol ze čtení. Prosím o podpis 

všech domácích úkolů i v době distanční výuky, 

abych věděla, že děti nevypracovávaly úkol 

samostatně. 

 V případě nemoci postupujte v učivu dle 

úkolníčku. Úkolníček je pro děti, které nechodí na online výuku např. Z důvodu nemoci. Děti, 

které se učí v online hodinách, podle úkolníčku nepracují.                                   

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

SLABIKÁŘ po str. 58 

Vystřihnout do pořadače písmeno Ž, ž. 

Číst se každý žák naučí pouze vlastním každodenním čtením ve 

škole i doma. Prosím napsat do Slabikáře, kolikrát žák četl a 

podpis. 

PÍSANKA 3 po str. 18 

Je nezbytné neustále procvičovat psaní i doma. 

Ve středu nás čeká diktát.  

Procvičit:  

Jirka, Mirka, Hanka, Dita, malina, salát, mašle, vesta.  

Před psaním do písanky je nezbytné každý den procvičit správný 

tvar na mazací tabulku.   

Učíme se básničku Polámal se mraveneček. 
https://www.youtube.com/watch?v=nj4FjPU5I5s 

V úterý nás čeká čtení z knihy Anička malířka. 

http://www.skolakov.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=nj4FjPU5I5s


 

MATEMATIKA 
 

1 2 3 
 

Numerace do 10 

VELKÝ PRACOVNÍ SEŠITEK 2. díl - po str.28 

MALÝ SEŠIT - máme ve škole 

PŘÍKLADY POD FÓLIÍ-  pravidelné procvičování příkladů do 

10 dle potřeby žáka  

 Každý den píšeme pětiminutovky. 

PRVOUKA 

 

PRACOVNÍ SEŠIT - po str.31 

MALÝ SEŠIT - máme ve škole 

PRACOVNÍ LISTY - žáci mají u sebe portolio. Připraví si ho na 

pátek + pastelky. 
https://www.youtube.com/watch?v=AwVlIIigwFc 

https://www.youtube.com/watch?v=4CKsQgqVoWY  

VÝCHOVY  

 

 

HV 

Novinky: 

Když jsem já sloužil 
https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww 

Jaro dělá pokusy 

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k 

Mravenčí ukolébávka 

https://www.youtube.com/watch?v=2ExADYtrjM0 

Jaro 

https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA 

 

TV 

Písničky s pohybem: 

Hejbni kostrou.. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wo_LgAFages 

Já také svou hvězdu mám... 

https://www.youtube.com/watch?v=do53CaoLO74 
Popeláři... 

https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA 
 

PČ + VV 

Jarní domeček z papíru  
https://www.youtube.com/watch?v=Oa4wHFT68Bc 

 

Klasická vlaštovka z papíru  
https://www.youtube.com/watch?v=nlw7h1iARQM 
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