
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 23. listopadu do 27. listopadu 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, i v tomto týdnu pokračujeme (snad naposled) v on-line výuce 

podle rozvrhu, který je na webových stránkách naší školy. Děkuji za Vaši důslednou pomoc při výuce, velmi 

mě těší, že jste také mohli i Vy vidět a slyšet, jak děti pracují V pátek 20.11. jsem byla velmi spokojena 

s úrovní znalostí žáků v Čj i v M. V případě potřeby můžete se mnou komunikovat přes školu on-line a sledujte 

tam nejenom zprávy o nástupu dětí do školy, ale kontrolujte a potvrďte hodnocení dětí v jednotlivých 

předmětech v EŽK.                                                                                                      Děkuji. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Pondělí  23. 11. –  ON – LINE  výuka od 7:55 do 8:40 
 
a)  Opakování významů vyjmenovaných slov po B  
b)  Procvičování VS po B – sloveso být v uč. na str. 43 cv. 1, 2 ,  
      společná práce ve velkém PS na str. 28, 29 
c)  Procvičování na interaktivní tabuli 
e)  Procvičování ve cvičeních na www.skolakov.eu  
f)   Dú: do sešitu Čj opiš  ze str. 43 cv. 2 
 
Úterý  24. 11. –  ON – LINE  výuka od 7:55 do 8:40 
 
a)  VS po B – pravopisné chytáky (být x bít) na www.skolakov.eu 
b)  Procvičování tvarů slovesa být (nabýt x nabít,…) v uč. str. 43 cv. 3 a 
ve velkém PS na str. 28 
c)  Procvičování a zdůvodňování na interaktivní tabuli – chytáky po B 
d)  Dú: do sešitu Čj opiš  ze str. 43 cv. 3 
 
Středa  25. 11. -  ON  -  LINE výuka od 8:50 do 9:35 
 
a)  VS po B – Sloveso být a příbuzná slova bývá, zbývá, přibývá, bytost  
b)  Procvičování ve velkém PS na str. 31 
c)  Procvičování ve cvičeních na www.skolakov.eu  
 
Čtvrtek  26. 11. –  ON – LINE  výuka od 7:55 do 8:40 
 
a)  VS po B – bydlet, obyvatel, byt  
b)  Společné procvičování a zdůvodňování psaní y/ý, i/í ve slovech 
v učebnici na str. 44 a ve velkém PS na str. 32 
c)   Procvičování ve cvičeních na www.skolakov.eu 
d )  Dú: do sešitu Čj opiš  ze str. 44 cv. 3 
 
Pátek  27. 11.  -  ON – LINE  výuka od 7:55 do 8:40 
 
a)  VS po B -  příbytek, nábytek, dobytek 
b)  Společné procvičování a zdůvodňování psaní y/ý, i/í ve slovech 
v učebnici na str. 45 a ve velkém PS na str. 33 
c)  Procvičování ve cvičeních na www.skolakov.eu 
d)  )  Dú: do sešitu Čj opiš  ze str. 45 cv. 3 
 
Na každou hodinu Čj budou mít žáci připravenou čistou vygumovanou 
folii, tužku a pero. 
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Samostatná práce během týdne: 
Všechny zadané Dú musí žáci napsat do sešitu Čj, neboť je to velmi 
důležité k pamětnému zvládnutí pravopisu VS po B. 
 
Čtení – čítanka str. 55 až 57 během týdne si čti na těchto stranách 
 
Psaní – úkol do psaní nezadávám, místo toho napište krasopisně všechna 
cvičení do sešitu Čj z učebnice.. 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 
Skupinka p. uč. Střelcové:  
 

U2 – The TV show 

· Do sešitu AJ přelož a doplň věty:   Jmenuji se ……………………. 

                                                               Je mi devět. 

                                                               Moje oblíbená barva je ………………………… 

                                                                                 (pracuj podle učebnice str. 12) 

· Uč. str. 13 – přečti si a zkus si přeložit příběh My friend is a monster. 

· Dokonči PS str. 13 (dodělej si všechna cvičení po str. 13) 

· Napiš si do sešitu všechny čísla 1 – 20, nadepiš si je různými barvičkami a 
popiš: Např. 

1 - green one 

2 – red two 

3 – blue three atd. Barvičky se mohou opakovat! 

 
Skupinka p. uč. Fojtíkové:  

 
Pondělí: 
Slovíčka lekce 2 
Číslovky 1  - 20 
Otázka a odpověď: How old are you? 
 
Středa: 
Slovní zásoba lekce 2 - procvičování 
How old are you? - poslech, mluvení 
 
Čtvrtek: 
Superstars fan club - čtení s porozuměním 
 

                   



 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Pondělí  23. 11. -  ON – LINE  výuka od 8:50 do 9:35 
 
a)  Nové učivo: Geometrické pojmy – velký Ps str. 49 
b)  Opakování pojmů geometrické útvary a tělesa 
c) Procvičování násobilek velký PS str. 56 
 
Úterý  24. 11. -  ON – LINE  výuka od 8:50 do 9:35 
a)  Nové učivo: Trojúhelník – velký PS str. 50 
b)  Procvičování násobilek - velký PS str. 57 
c)  Test ze znalostí násobilky 
 
 
Středa  25. 11. -  ON – LINE  výuka od 9:55 do 10:40 
 
a)  Nové učivo: Čtyřúhelník – velký PS str. 51 
b)  Procvičování násobilek 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve velkém PS na 
str.58 
 
Čtvrtek  26. 11. – ON – LINE výuka od 9:55 do 10:40 
 
a)  Nové učivo: Čtverec a obdélník – velký PS str. 52, 53  
b)  Procvičování násobilek – velký PS str. 59 
c)  Test ze znalostí násobilky – soutěž. 
 
Pátek   27. 11. -  ON – LINE  výuka od 8:50 do 9:35  
 
a)  Nové učivo: Mnohoúhelníky – velký PS str. 54 
b)  Procvičování násobilek – velký PS str. 59, 60 
 
Na každou hodinu matematiky v tomto týdnu si žáci připraví pravítko a 
ostrouhanou tužku. 
 
Samostatná práce během týdne: 
Úkoly, které žáci budou plnit do PS, budou zadávány na konci hodin on-line 
výuky průběžně. 
 

 
PRVOUKA 

 

 
Úterý  24. 11. – ON – LINE  výuka od 9:55 do 10:40 
 
a)  Kontrola  Dú – PS str. 19 cv. 3, 4  vyhodnocení pokusů 
     Opakování – odpověz na otázky: 
     1. Jaké vlastnosti látek zkoumáme našimi smysly? 
     2. Vyjmenuj 3 skupenství látek a pověz, co o nich víš, uveď příklady. 
     3. Jak mění voda své skupenství. 
b)  .Nové učivo: Svět kolem nás – Měříme teplotu – uč. str 23 
c)   Procvičování učiva v PS str. 20 
d)   Prezentace – Voda - www.skolakov.eu 
 
Pátek  27. 11. – ON – LINE  výuka od 9:55 do 10:40 
 
Nové učivo: Svět kolem nás – Měříme teplotu 
a)  Společná práce v uč. str. 23, v PS str. 21 
b)  Prezentace učiva www.skolakov.eu  
c)   Dú: PS str. 21 cv. 6 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv – Při vycházkách do přírody si vezmi švihadlo a trénuj přeskoky nebo 
nasbírej šišky a trefuj se do stromů někde u lesa. Hlavně se odtrhni od 
počítače, proběhni se venku a dýchej čerstvý vzduch.  
 
Hv –  Pořádáme krátké koncerty po závěrečných hodinách on-line výuky, ve 
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kterých vystupují naši spolužáci s ukázkami hry na hudební nástroje. Tento 
týden by nám mohl zahrát Honza. 
   
Pv – Nastříhej si z výkresů kartičky, napiš na ně příklady z násobilky, „které 
tě zlobí“, vystav si je a co půjdeš kolem nich vypočítej a zapamatuj si je. 
Totéž můžeš začít dělat i se zlobivými slovy u VS po Z, B. 
 
Vv – Doufám, že máte vylisované listy, které jste si měli sbírat. Pozor, jsou 
křehké, opatrně je dejte do velké folie a přinesete je do první hodiny Vv ve 
škole. 
 

 


