
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 18. ledna do 22. ledna 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, distanční výuka bude probíhat jako v minulém týdnu 

podle rozvrhu hodin, který už znáte (je na webových stránkách školy). Žáci si zaslouží pochvalu za 

zvládnutí učiva v jazyku českém – vyjmenovaná slova po M i v matematice – sčítání a odčítání 

dvojciferných čísel s přechodem přes základ. Jsem ráda, že jejich účast na výuce je stoprocentní a 

zadané úkoly všichni plní. Děkuji za Vaši pomoc a zájem o dobré výsledky. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Procvičování vyjmenovaných slov po Z, B, L, M  
(pracovní listy, doplňovací cvičení) 
Nové učivo: Vyjmenovaná slovy po P 
 
 Čj – uč. po str. 63 
 Čj -  velký PS po str. 41   Čj – malý PS (Procvičování pravopisu) po str. 19 
 Čítanka – po str. 83  
 Pracovní list str. 68, 69 
 
Doporučení: žáci si mohou samostatně VS po Z, B, L, M procvičovat na 
www.skolakov.eu.  
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové 

Opakování 

· PS str. 18, 19 (dokončit) 

  Uč. str. 19 (vypiš všechny otázky do sešitu AJ a odpověz na ně) 

U4 - Pirates 

· Vypiš si do slovníčku slovíčka : happy, sad, scared, thirsty, angry, hungry –  
vyhledej si slovíčka v PS vzadu ve slovníčku, napiš si k nim výslovnost a 
překlad 

· Do sešitu AJ si opiš věty: I´m happy.                 I´m hungry. 

                                                I´m sad.                      I´m scared. 

                                                I´m thirsty.                 I´m angry. 

Namaluj si k těmto větám příslušné smajlíky (vymysli si) :-* 

Skupinka p. uč. Fojtíkové 

Reveiw A - opakování lekcí 1 - 3 

Tvoření množného čísla podstatných jmen 

http://www.skolakov.eu/


Slovní zásoba lekce 4 - feelings: pocity 
Vazba: I am + pocit 
Otázka a odpověď: Are you happy? Yes, I am. x No, I´m not. 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Procvičování násobilek,sčítání a odčítání zpaměti 
(pracovní listy, pětiminutovka) 
Nové učivo: Písemné sčítání bez přechodu přes základ 
 
M  -  velký PS II. díl – po str. 25 
M  -  malý PS  po str. 28 
Pracovní list str. 23, opakování násobilky 
 
Doporučení: žáci si mohou příklady samostatně procvičovat na 
www.skolakov.eu, www.rysava.websnadno.cz  
 

 
PRVOUKA 

 

 
Nové učivo: Lidské tělo – Každý jsme jiný, stavba těla 
(opakování) 
 
Prv – uč.  str. 34 
Prv – PS  str. 29   
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  vycházky venku, bobujte, sáňkujte - pokud nasněží, bude to zábava 
 
Hv –  poslech písniček pro děti 
 
Pv, Vv –  zkus vystřihnoui vločku sněhu ze skládaného papíru a namaluj 
sebe, jak sáňkuješ, bobuješ nebo stavíš sněhuláka  

 

http://www.skolakov.eu/

