
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 19. října do 23. října  2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, tento úkolníček je rozepsaný podrobně na každý den a každou 

vyučovací hodinu. Netrvám na úplně striktním dodržování vyučovacích hodin, ale obsah učiva byste měli 

zvládnout podle plánu. Závazné jsou pro žáky vyučovací hodiny označené zeleně, kdy probíhá výuka 

on-line přímo se mnou a učitelkami angličtiny. Moc bych si přála, aby se jí zúčastnili všichni žáci, a abychom 

vy i já překonali případné technické nedostatky. Velmi Vám děkuji za pomoc, kterou věnujete dětem při 

ovládání PC. Moc se těším na výuku on-line a doufám, že bude i legrace. Dopředu Vám vždy připomenu 

termíny dohodnutých schůzek a co si žáci na ně mají nachystat. Celý následující týden od 26. do 30. října 

mají děti podzimní prázdniny, na které nebude připravena žádná výuka. Přesto se přimlouvám za občasné 

procvičování násobilky 6, 7. Přeji Vám hodně zdraví a věřím, že se 2. listopadu sejdeme všichni ve škole.  

                                                                                                         Alena Chrastinová 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Nové učivo – Nauka o slově: Význam slova. Slova nadřazená, 
podřazená a souřadná. Slova souznačná. Slova protikladná. 
(Toto učivo je lehké, zábavné, znáte se s ním ze školy a bude vás bavit) 
 
Pondělí 19. 10.  - 1. vyučovací hodina – český jazyk 
a) Přečti si v Čj učebnici na str .32 cv. 1 a žlutý rámeček a budeš vědět, co je 
to význam slov. 
b) Dej si folii v učebnici na str. 33 a tužkou splň cv. 1,2,3 – za bezchybně 
splněný úkol č. 3 si vymaluj hvězdičku od víly. Folii nech v učebnici na úterý! 
c) Vezmi si velký Čj – PS  a na str. 22, 23 doplň správná slova ve všech 
cvičeních – piš čitelně a pěkně!  
 
Úterý  20. 10. -  2. vyučovací hodina - český jazyk 
a) Přečti si v Čj učebnici na str. 34 nejdříve žlutý rámeček, pak cv. 1a, 
protože tam máš folii, splň i cv. 1c,  cv. 2 (dvojice slov spoj čarami – málo + 
trochu) a cv. 3 dopiš slova 
b) Vezmi si velký Čj – PS  a na str. 24 škrtej, spojuj, doplňuj a vymaluj 
všechna cvičení  
Úterý  20. 10.  - 3. vyučovací hodina – psaní 
V písance na str. 13 jsou názvy lesních stromů. Je to pro vás opakování a 
také příprava na prvouku. 
Úterý  20. 10. -  4. vyučovací hodina - čtení  
Znovu si vezmi učebnici Čj na str. 34 je modrý rámeček a máš odpovědět na 
otázky – odpovědi napiš na zvláštní papír, a nezapomeň, že jména 
princezen, která vymyslíš začínají (jakým)?  písmenem. 
Pak si přečti nějakou pohádku. 
 
Středa  21. 10. - 2. vyučovací hodina - český jazyk       
a) Přečti si v Čj učebnici na str. 35 nejdříve žlutý rámeček, pak cv. 1a 
(Doufám, že máte lepší den než Lukáš a o cv. 1 c, 1d si povykládej s rodiči), 
b) Dej si folii v učebnici na str. 35 a tužkou splň cv. 1b, cv. 2, cv.3  také napiš  
na folii, ne do sešitu. 
c) Vezmi si velký Čj – PS  a na str. 25 splň všechna cvičení – piš čitelně a 
pěkně!  
 
 



Čtvrtek  22. 10. - 1. vyučovací hodina – psaní 
V písance na str. 16 jsou názvy dalších stromů. Něco nového se dozvíš a 
také to budeš potřebovat v prvouce. Proto věty krasopisně opiš. 
Čtvrtek  22. 10. - 4. vyučovací hodina - čtení  
Stejně jako v pátek si budete číst svoji rozečtenou knížku, abyste mohli 
udělat další zápis do Čtenářského deníku. 
  
Pátek  23. 10.  -  1. a 2. vyučovací hodina - čeština 
Nové učivo – Příbuzná slova – slova se společným kořenem 
Čj – uč. str.36, 37 
Čj – PS str.26 – výuka on-line 
 
Pátek 23. 10. - 4. vyučovací hodina - čtení  
Stejně jako ve čtvrtek si budete číst svoji rozečtenou knížku, abyste mohli 
udělat další zápis do Čtenářského deníku.  
 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové:  
U1  

 Hello! What´s your name? - My name is….. / I am   
 How are you?  I´m fine, thank you.    
 How old are you? I´m eight.  
 Colours , numbers – stále opakujeme!!  
 Classroom bugs – nová slovíčka!!!  
 Povely  

PS po str. 9  

ON – LINE výuka bude probíhat v pondělí 19. 10. v 10:00 h a 

ve čtvrtek 22. 10. v 9:00 hod. Ve středu 21. 10. bude probíhat 

pouze konzultační hodina, tzn.  děti budou v tuto dobu vypracovávat zadané 
úkoly samostatně (budou jim zadány v pondělí na on-line výuce), v následující 
hodině si je potom zkontrolujeme.   
Děti by měly znát všechna slovíčka ze slovníčku a umět i jejich psanou formu! 
Učte se, prosím, s dětmi slovíčka postupně, jelikož jich bude stále přibývat. Moc 
děkuji!!!!  

 
Skupinka p. uč. Fojtíkové: 
 

Pondělí: 

 opakování slovní zásoby: čísla, barvy 
 nová slovní zásoba: lekce 1: Classroom bugs 
 otázka a odpověď: What´s this? It´s a .... 

Středa: 

 samostatná práce: kopie: Numbers (Čísla) a pracovní sešit str. 6, cv. 1 

Čtvrtek: 

 kontrola samostatné práce 
 otázka a odpověď: What´s this? It´s a ..... 
 procvičování slovní zásoby 
 základní instrukce - úvod (učebnice str. 7) 

 
             

            



 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Nové učivo -  Násobení a dělení číslem 6  
  
Pondělí 19. 10.  - 2. vyučovací hodina – matematika 
M – Hravý početník 2. díl – str. 14, 15 násobení 6, vzpomeň si i na 
zaokrouhlování, sčítání a odčítání a na násobení do 5 
M – mPs – minutovky str. 6 cv. 11 a, b, 12 a, b. 
 
Úterý  20. 10. -  1. vyučovací hodina -– matematika 
M – Hravý početník 2. díl – str. 16, 17 dělení 6, pozor dělení půjde trochu 
pomaleji, ale vydrž, poslední sloupec nedělej – vypracujeme ho společně  
ve čtvrtek 22. 10.- poznáte kouzlo závorek! 
M – mPs – minutovky str. 7 cv. 13 a, b, 14 a, b. 
 
Středa  21. 10. - 3. vyučovací hodina - matematika 
M – velký PS - str. 28, 29      
Pozor, všechny slovní příklady jsou složené, na vyřešení ti jeden příklad 
stačit nebude. Pokud zvládneš napsat i zápis slovních příkladů – pak jsi  
velký matematik!  
 
Čtvrtek  22. 10. – 3. vyučovací hodina – matematika 
Nové učivo -  násobení a dělení číslem 7 
M – velký PS – str. 30, 31 – výuka on-line 
 
Pátek  23. 10. – 2. vyučovací hodina – matematika 
M – Hravý početník 2. díl – str. 18, 19 násobení 7, - pouze 4 sloupce 
                                         -  str. 20, 21 dělení 7, - pouze 4 sloupce 
Trénuj násobilky 6 a 7 zpaměti! 
 

 
PRVOUKA 

 

 
Živá příroda – Stromy a keře. Byliny.  
 
Pondělí  19. 10.  - 4. vyučovací hodina – prvouka 
 
Prv – uč.  str. 14 
Prv – PS  str. 12  - výuka on-line 
 
Středa  21. 10.  - 4. vyučovací hodina – prvouka 
 
Prv – uč.  str. 15 
Prv – PS  str. 13  - výuka on-line 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv – Vycházka venku v přírodě. 
 
Hv – Poslouchejte hudbu a zpívejte si.  
 
Pv – Sběr přírodního materiálu – barevné listy, lisování. 
 
Vv -  Vymalujte obrázky v pracovních sešitech. 
 

 


