
 

 I. A 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šínová 

 TÝDEN: 7. 6. - 11. 6. 2021 

Testování žáků proběhne ve školní družině 7.6. od 7:30 hod. v pondělí. 

Poté v 8 hod. odcházíme do muzea. Veškeré informace k akci mají žáci 

vlepené v notýsku. Prosím nedávejte dětem větší finanční obnos. 

Školní rok jde pomalu do finále, začínáme opakovat probrané učivo. 

Neustále kladu důraz na psaní - úpravu, čtení a počítání. Je nutné tyto 

tři věci procvičovat i v rámci domácí přípravy. 

Prosím sledujte EŽK, kde zasílám aktuální informace k výuce. Pokud budete cokoliv 

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

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

SLABIKÁŘ  po str. 100 

Číst se každý žák naučí pouze vlastním každodenním čtením ve škole i 

doma. Prosím napsat do Slabikáře, kolikrát žák četl a podpis. 

PÍSANKA 4 po str. 25 

Je nezbytné neustále procvičovat psaní i doma. 

Ve středu nás čeká diktát slov+ test z písmen. 

Procvičujte: 

1. bělouš, Zdeněk,  děkuji, květy, Věrka, měsíc, 

2. řepa, dědek, bába, vnučka, pejsek, kočka, myška. 

3. Na test z písmen použijte k procvičení písanku str. 31 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

NUMERACE DO 20 

VELKÝ PRACOVNÍ SEŠITEK 2. díl po str.74 

MALÝ SEŠIT 3.díl po str.16 

PŘÍKLADY POD FÓLIÍ 53,54 

POŘADAČ NA ČÍSLA 

PAPÍROVÉ MINCE - máme ve škole 

 Každý den píšeme pětiminutovky.  

Ve čtvrtek nás čeká nás závěrečný test. K domácímu procvičení využijte 

M-PS-str.78. Obdobné příklady budou v písemné práci. 

PRVOUKA 

 

PRACOVNÍ SEŠIT po str. 51 

Učíme se poznávat čas. Děti mají u sebe vystřihnuté hodiny. Procvičujte 

prosím doma poznávání hodin dle prvouky. Budeme psát malý testík 

viz. cvičení 2 na str.47.Ve škole jsme vše řádně procvičili a dětem to jde. 

VÝCHOVY  

 

 

HV 

Miro Jaroš -Strašidla 

https://www.youtube.com/watch?v=EnlBZMeWV8Y 
Miro Jaroš - Cesta do pravěku 

https://www.youtube.com/watch?v=aYaZBIE5s_c 
Miro Jaroš - Cesta do pohádky 

https://www.youtube.com/watch?v=BF-_iK--YyQ 

https://www.youtube.com/watch?v=EnlBZMeWV8Y
https://www.youtube.com/watch?v=aYaZBIE5s_c
https://www.youtube.com/watch?v=BF-_iK--YyQ

