
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 7. prosince do 11. prosince 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, v minulém týdnu jsme procvičovali učivo z průběhu 

distanční výuky a zjišťovali jsme, jak rozdílné znalosti mezi žáky jsou. Učivo jsme zopakovali a 

v tomto týdnu budeme ještě pokračovat. Opakování dopadlo u většiny žáků velmi dobře. Žáky spíše 

trápí nové učivo – VS po Z a B. Chci Vás požádat, abyste podepisovali sešity diktátů a dohlédli na 

psaní oprav, které jsou u tohoto učiva důležité, jak sami uvidíte. Učivo je pro některé náročné, děti 

musí přemýšlet nad významem slov. Procvičováním VS po B se v tomto týdnu situace určitě zlepší.  

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 (obyčej – bystrý – bylina, kobyla 
– býk - Přibyslav) a procvičování všech VS po B 
Sloh: vyprávění - Vánoce 
(pracovní listy, testíky, diktáty) 
 
 Čj – uč. po str. 48 
 Čj -  velký PS po str. 34   Čj – malý PS (Procvičování pravopisu) str. 6 
 Čítanka – str. 60 až 65  
 Písanka – po str. 25 
Doporučení: žáci si mohou samostatně VS po B procvičovat na 
www.skolakov.eu.  
 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

Celou třídu učí od 30. 11. p. uč. Střelcové: 
U2 – opakování lekce (numbers 1 - 20, furniture, my favourite colour (number) is 
………) 

U3 – Super pets 
      · nová slovíčka 
      · What´s this? It´s a …….. 
      · Is it a dog?  Yes, it is. 
                              No, it isn´t. 
PS po str. 15 

!!!!!!!!!!!!!!!! Ve středu 9. 12. píšeme testík z lekce 2. !!!!!!!!!!!!!! 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 
 

Opakování a procvičování učiva z distanční výuky – násobilka 
 Geometrie – procvičování a opakování - testík 
(pracovní listy, testík, pětiminutovky) 
 
M – velký PS  str. 55 opakování geometrie 
M  - velký  PS str. 60 až 63 opakování násobilek  
M  -  nový velký PS II. díl – opakování sčítání dvojciferných čísel bez 
přechodu přes základ str. 3, 4 
 
M – všichni žáci budou potřebovat po celý týden pomůcky do geometrie 
(zastrouhané tužky, pravítko – nejlépe trojúhelník s ryskou, velký sešit G ze 
2. třídy). 
 
 

http://www.skolakov.eu/


 
PRVOUKA 

 

 
Opakování a procvičování učiva z distanční výuky 
Nové učivo: Svět kolem nás –  Měříme objem. 
                      Rodina -  Moje rodina 
(pracovní listy, testík) 
 
Prv – uč. po str. 27 
Prv – PS po str. 24  
 
Žáci si přinesou fotografie z doby, kdy byli miminka,  pro soutěž „Poznáte, 
kdo jsem já?“ 
Budeme tvořit rodokmenový strom rodiny. 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  vycházky venku (podle počasí) 
 
Hv –  seznámíme se s dalšími koledami, které si zazpíváte o Vánocích doma 
 
Pv –  vánoční výzdoba třídy 
 
Vv –   zimní sporty  
 
Zpráva o chystaném plaveckém výcviku žáků 3. ročníku: 
 
Žáci 3. B by se měli zúčastnit plaveckého výcviku v termínu od 5. ledna 
(je to druhý den po návratu z vánočních prázdnin) do 25. února 2021 
každé úterý od 9:45 do 11:15. 
POZOR! Podmínkou je, že PES bude ve 2. stupni rozvolňování. 
Podrobné informace Vám do Vánoc pošlu, i když nevěřím, že se situace 
u nás natolik zlepší, aby výcvik proběhl. 
 

 


