
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 4. ledna do 8. ledna 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:   

Vážení rodiče, přeji Vašim rodinám v roce 2021 hodně zdraví, štěstí a trpělivosti se zvládáním 

náročného učiva. Žáci udělali velký pokrok a zasloužili si prázdninový odpočinek.  

Pokud si někteří potřebovali ještě procvičit násobilku a vyjmenovaná slova po Z a B, měli k dispozici pracovní 

listy. Úkoly nebyly povinné, sloužily jen k procvičení a opakování učiva, které jsme probrali. Žáci si mohli 

udělat další zápis do Čtenářského deníku. Pracovní listy v euro folii označené písmenem D, prosím, 

nevypracovávejte dopředu!!! – žákům jsem vysvětlila, že je budou potřebovat v případě distanční 

výuky až v lednu, což nastalo – jsou k novému učivu, které jim budu teprve vysvětlovat. 

Distanční výuka on-line bude probíhat podle rozvrhu jako v listopadu, rozvrh hodin naleznete na webových 

stránkách školy. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Procvičování vyjmenovaných slov po Z, B, L,  vyjmenovaná slova po L 
(slyšet, mlýn, blýskat se – polykat, plynout, plýtvat – vzlykat, lysý, lýtko – 
lýko, lyže, pelyněk, plyš)  
Sloh: vyprávění – Lukáš má angínu 
(pracovní listy, doplňovací cvičení) 
Nové učivo: Vyjmenovaná slovy po M – úvod (my, mýt, myslet, mýlit se) 
 
 Čj – uč. po str. 56 
 Čj -  velký PS po str. 37   Čj – malý PS (Procvičování pravopisu) po str. 10 
 Čítanka – po str. 73  
 Písanka 2. díl –  str. 1 
 
Doporučení: žáci si mohou samostatně VS po Z, B, L procvičovat na 
www.skolakov.eu.  
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

U3 – Super pets 

       • nová slovíčka 

       • What´s this? It´s a …….. 

       • Otázka + krátká odpověď - Is it a dog? Yes, it is. 

                                                                        No, it isn´t.  

         PS po str. 17  

 

http://www.skolakov.eu/


 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Procvičování: Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes 
základ , opakování násobilek 
(pracovní listy, pětiminutovky) 
Nové učivo: Sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 
 
M  -  nový velký PS II. díl – po str. 13 
M  -  mPS – matematické minutovky po str. 23 
 
Doporučení: žáci si mohou příklady samostatně procvičovat na 
www.skolakov.eu.  
 
 

 
PRVOUKA 

 

 
Nové učivo: Rodina -  Čím chci být, Příjmy a výdaje – hospodaříme s 
penězi 
(pracovní listy) 
 
Prv – uč.  str. 28, 29, 32 
Prv – PS  str. 25, 26, 28   
 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  vycházky venku, pokud nasněží, bude to zábava 
 
Hv –  poslech písniček 
 
Pv, Vv –  zkus podle návodu ve velkém PS matematiky na str. 18 cv. 1 
namalovat a vystřihnout souměrný obrázek stromečku a panenky – určitě na 
to příjdeš, zkoušeli jsme to ve 2. třídě.  
 
Zpráva o chytaném plaveckém výcviku žáků 3. ročníku – původní 
termín se odkládá. 
 
 

 

http://www.skolakov.eu/

