
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 1. února do 5. února 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče,  

zahajujeme 2. pololetí školního roku  2020/2021. Distanční výuka bude probíhat jako v minulém 

týdnu podle rozvrhu hodin, který už znáte, a který se nezměnil. Doufám, že Vaše pomoc a trpělivost 

při výuce společně s aktivitou Vašich dětí vydrží i nadále a společnými silami zvládneme 3. ročník 

se stejným úspěchem.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

Procvičování vyjmenovaných slov po Z, B, L, M, P  
Nové učivo: Vyjmenovaná slovy po S 
(pracovní listy, doplňovací cvičení) 
 
 Čj – uč. po str. 71 
 Čj -  velký PS po str. 44   Čj – malý PS (Procvičování pravopisu) po str. 24 
 Sloh – uč. str. 67 cv. 2 b - napiš 
 Čítanka – po str. 91  
 Písanka – str. 22, oprav a věty  krasopisně napiš  
 Naskenované pracovní listy str. 26, 27 
  
Doporučení: žáci si mohou samostatně VS po Z, B, L, M, P, S 
procvičovat na www.skolakov.eu.  

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové 
Přeložit do sešitu:   Ona je šťastná. On je smutný. Já jsem hladový. Ona je 
unavená. On je naštvaný. Já se bojím. 

· PS str. 23 

· Uč. str. 22 – přečíst 

· Zapsat do slovníčku: 

GOOD MORNING [ gud moːnɪŋ]       Dobré ráno 
GOOD AFTERNOON [gud ɑːftəˈnuːn]       Dobré odpoledne 
GOOD EVENING [gud iːvnɪŋ]        Dobrý večer 
GOOD NIGHT [gud naɪt]        Dobrou noc                  · PS str. 22 

(Cvičení vypracovávají pouze děti, které nejsou přítomny na on-line výuce. Jinak 
cvičení procházíme společně, vysvětlujeme si a společně vypracováváme) 

Skupinka p. uč. Fojtíkové 

Lekce 4 
pocíty - feelings - procvičování slovní zásoby 
tvary slovesa to be (být): I am, He is, She is 
otázka a odpověď : How are you? 
části dne, písnička 

http://www.skolakov.eu/


MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 
 

Procvičování písemného sčítání, násobilka 
Nové učivo: Písemné odčítání bez přechodu přes základ 
(pracovní listy) 
 
M  -  velký PS II. díl – po str. 31 
M  -  malý  PS 1. díl po str. 33 M -  malý PS (pětiminutovky) 2. díl po str. 1 
Pracovní list str. 24  
Opakování násobilky – pracovní list označený Vynásob, Vyděl 
 
Doporučení: žáci si mohou příklady samostatně procvičovat na 
www.skolakov.eu, www.rysava.websnadno.cz  
 

PRVOUKA 

 

Zopakuj si části těla a vnitřní orgány – umíš toto učivo? 
Nové učivo: Lidské tělo – Smysly, U lékaře 
 
Prv – uč.  str. 37 
Prv – PS  str. 32   

VÝCHOVY  

 

 

Tv –  pokud bude sníh - vycházky venku, cvičení a běhání 
 
Hv –  poslech písniček pro děti 
 
Pv -  vystřihni a nalep Prv – PS str. 31 cv. 2 
 
 Vv – po doplnění naskenovaných pracovních listů str.26, 27 v Čj obrázky 
vymaluj podle návodu 

 

http://www.skolakov.eu/

