
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 29. září do 2. října  2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, doufám, že prodloužený víkend a zkrácený pracovní 

týden  žákům  prospěje. Zatím ještě nepracujeme v patřičném tempu, ale lepšíme se. Často stává, 

že se žáci omlouvají kvůli zapomenutým věcem, které později najdou v aktovce, a to nás zdržuje od 

práce. Musím všechny pochválit za opakování učiva 2. ročníku, které ještě bude pokračovat v tomto 

týdnu. Učivo zvládají výborně a máme z toho všichni dobrý pocit a vy můžete mít radost. Vybíráme 

příspěvek Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín za 1. pololetí školního roku 2020/2021 ve výši 250 Kč. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Opakování učiva 2. ročníku – Psaní i/í po měkkých souhláskách, psaní 
y/ý po tvrdých souhláskách. Párové souhlásky uvnitř a na konci slova. 
(pracovní listy, testíky, diktát) 
 
 Čj – uč. po str. 18 
 Čj -  PS po str. 13 
 Čítanka – str. 28 až 33  
 Písanka – po str. 7 
 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové: 

U1   

 Hello! What´syourname? 

 My nameis….. / I am 

 Colours - nová slovíčka!!! 

 Numbers – nová slovíčka!!! 

PS po str. 5 

Děti by měly znát všechna slovíčka ze slovníčku a umět i jejich psanou formu! 

Ve středu 30. 9. testík ze slovíček COLOURS !!!! 

Skupinka p. uč. Fojtíkové: 
 
U1 

 Colours – barvy -  procvičování 

 Numbers – čísla – procvičování 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Opakování učiva 2. ročníku – Sudá a lichá čísla. Násobení a dělení. 
(pracovní listy, testíky, pětiminutovky) 
 
M – PS po str. 19 
M – Hravý početník 2. díl – tento pracovní sešit dostanou žáci v úterý ve 
škole a je tam procvičování násobilek z 2. ročníku – tyto příklady  žáci 
počítali při distanční výuce. 
 



PRVOUKA 

 

Domov – Naše vlast, Praha 
(pracovní listy) 
 
Prv – uč. po str. 10 
Prv – PS po str. 8  
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv – Cvičení na nářadí, šplh 
 
Hv – Hymna ČR 
 
Pv – Vyrobíme mapu – značky. 
 
Vv -  Staré pověsti jsou zajímavé příběhy – ilustrace 
 

 


