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TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

 

TÝDEN: 14. června 2021–18. června 2021 

Doposud probrané učivo můžete procvičovat na webových stránkách:  www.skolakov.eu , 

www.rysava.websnadno.cz , www.bobyho-skola.cz , 

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

Prosím o podpis všech domácích úkolů, abych věděla, že děti nevypracovávaly úkol 

samostatně. Testování žáků podle pokynů MŠMT ČR probíhá od 3.5.2021 jednou týdně (v 

pondělí nebo při prvním příchodu žáka v daném týdnu do školy). Vybíráme peníze za 

fotografie. Cena jedné fotografie je 25,-Kč. V pátek 25.6. v 10 h nám předvede záchranná 

stanice Seiferos ukázku letu dravých ptáků. Vstupné je 70,-Kč. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

SLABIKÁŘ po stranu 109 
 
Číst se každý žák naučí pouze vlastním každodenním čtením ve škole i 
doma. Prosím napsat do Slabikáře, kolikrát žák četl a podpis.  
 
Budeme se učit novou básničku: do 14. června  
 
Perníková chaloupka 
Odkud ten náš holub letí?                          Viděl jsem ji s Jeníkem, 
                                                                   krmili se perníkem. 
Letím z lesa, milé děti, 
vrkú, vrkú, vrkú.                                          A když z okna na zahradu 
                                                                   vystrčila bába bradu,    
Cos tam viděl holoubku?                            nebáli se, holoubku? 
   
Perníkovou chaloupku                               Kdepak, zamkli chaloupku 
u černého smrku.                                       na cukrový klíč –  
                                                                   a už byli pryč!  
Viděls také Mařenku? 
 
Jakpak by ne, holenku! 
 
PÍSANKA 4 – po str. 31 
 
Děti již píší perem.  Je nezbytné neustále procvičovat psaní i doma. 
Budeme psát diktát, z doposud probraných písmen a také doporučuji 
procvičovat psaní těchto slov: kocour, žirafa, prase, houser, zajíc, 
slepice, kozel, labuť, štika, kvočna. 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 
 

VELKÝ PRACOVNÍ SEŠIT 2. dokončení 
VELKÝ PRACOVNÍ SEŠIT 3. podepsat a nalepit značku dítěte 
PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY 3 po str. 20  
  
Každý den budeme psát pětiminutovku.  

http://www.skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.bobyho-skola.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=dMSQdxUWWoM


 PRVOUKA

 

Hodiny str. 46 + 47  
Povolání str. 48 + 49 
 
Učíme se poznávat čas. Děti mají u sebe vystřihnuté hodiny. Procvičujte 
prosím doma poznávání hodin dle prvouky. 
 
Pozorujeme:  
Záchranná stanice živočichů Makov – Čápi černí 
https://www.youtube.com/watch?v=xOsXWkp1_BM 
 
Záchranná stanice živočichů Makov – Čápi 
https://www.youtube.com/watch?v=l-XhFA3gE0Q 
 
Mladé Buky – čapí hnízdo 
https://www.youtube.com/watch?v=3-UdOsBsyXQ 
 
Živý svět: Kvítí 
https://decko.ceskatelevize.cz/zivy-svet-kviti 
 

VÝCHOVY                

 

 

VV + PV – léto  
TV – za příznivého počasí půjdeme na stadion (prosím, dejte dětem 
vhodné oblečení a obuv). Jedná se o středu a pátek.  
HV – u nás velmi oblíbené   
         https://www.youtube.com/watch?v=hbrsTkWuK4o 
https://www.youtube.com/watch?v=RSKWUBrHyy4&list=RDRSKWUBrH
yy4&start_radio=1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xOsXWkp1_BM
https://www.youtube.com/watch?v=l-XhFA3gE0Q
https://www.youtube.com/watch?v=3-UdOsBsyXQ
https://decko.ceskatelevize.cz/zivy-svet-kviti
https://www.youtube.com/watch?v=hbrsTkWuK4o
https://www.youtube.com/watch?v=RSKWUBrHyy4&list=RDRSKWUBrHyy4&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=RSKWUBrHyy4&list=RDRSKWUBrHyy4&start_radio=1

