
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 30. listopadu do 4. prosince 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, chci Vám všem poděkovat za velkou pomoc při práci dětí 

na počítačích v rámci distanční výuky, za 100% přítomnost na hodinách a rychlé řešení výpadků 

technického rázu. Není ani třeba třídních schůzek, neboť jste mohli po několik týdnů sledovat výuku 

v přímém přenosu. Dobré výsledky zvládnutí učiva je tedy i Vaše zásluha. Tento způsob výuky byl 

pro děti náročný na udržení pozornosti, zvládly to skvěle a moc je za to chválím. Nicméně se už 

těším na vyučování ve třídě, kde se o jejich pozornost postarám mnohem lépe. 

Podrobné informace k nástupu do školy 30. 11. Vám všem pošlu přes EŽK a získáte je také na 

webových stránkách školy.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Opakování a procvičování učiva z distanční výuky – VS po Z 
Nové učivo: Vyjmenovaná slova po B (bydlet – obyvatel – byt, příbytek 
– nábytek – dobytek)  
(pracovní listy, testíky, diktáty) 
 
 Čj – uč. po str. 45 
 Čj -  velký PS po str. 33   Čj – malý PS (Procvičování pravopisu) str. 3 
 Čítanka – str. 58 až 61  
 Písanka – po str. 24 
 
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 

Celou třídu učí od 30. 11. p. uč. Střelcové: 

U2 – The TV show (dokončení lekce) 

· numbers 1 – 20 

· furniture 

· How old are you? I´m eight. 

· What´s your favourite colour? My favourite colour is blue. 

!!!!! Čtvrtek 3. 12. – testík z lekce!!!!!!!! 

U3 – Super pets – nová slovíčka 

PS po str.  14 
 



 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Opakování a procvičování učiva z distanční výuky – násobilka 
Nové učivo: Geometrie – Trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec a obdélník, 
mnohoúhelníky) 
(pracovní listy, testíky, pětiminutovky) 
 
M – velký PS  str.50 až 55  
 
M – všichni žáci budou potřebovat po celý týden pomůcky do geometrie 
(zastrouhané tužky, pravítko – nejlépe trojúhelník s ryskou, velký sešit G ze 
2. třídy). 
 
 

 
PRVOUKA 

 

 
Opakování a procvičování učiva z distanční výuky 
Nové učivo: Svět kolem nás – Měříme čas, Měříme objem. 
(pracovní listy, testík) 
 
Prv – uč. po str. 26 
Prv – PS po str. 23  
 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv – Vycházky venku (podle počasí) 
 
Hv – hudební nástroje, poslech 
 
Pv – žáci si přinesou vylisované listy – výroba prostírání 
 
Vv – Mikuláš, čert a anděl – lidové zvyky 
 

 


