
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 1. března do 5. března 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, stále pokračujeme v distanční výuce podle daného 

rozvrhu až do jarních prázdnin, které budou ve Zlínském kraji od 8. do 14. března. V tomto období 

po celý týden není žádná výuka, žáci si zaslouží odpočinek, zapomenout na školu, trávit čas 

v přírodě a ne u počítačů. Budu ráda, když si po večerech přečtou knížku. Všechny žáky chválím za 

velmi dobré zvládnutí učiva vyjmenovaných slov i písemného sčítání a odčítání. Děkuji Vám za 

spolupráci, protože i Vy, rodiče, si zasloužíte vypadnout z náročného kolotoče distanční výuky a 

zažít s dětmi trochu bezstarostnější týden.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

Procvičování a souhrnné opakování vyjmenovaných slov 
 po Z, B, L, M, P, S , V 
 (pracovní listy, doplňovací cvičení) 
 
 Čj – uč. po str. 83 
 Čj -  velký PS po str. 54    
 Čj – fialový PS (Procvičování pravopisu)  po str. 51 
 Čítanka – po str. 103  
 Písanka – str. 26  
 Naskenované pracovní listy str. 72, str. 28  
  
Doporučení: žáci si mohou samostatně VS po Z, B, L, M, P, S, V 
procvičovat na www.skolakov.eu.  
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové 

U5 Funny faces 

    · Uč. str. 26 – číst, zkusit si přeložit. 

    · Uč. str. 26/věty dole 1 – 8 přepsat do sešitu (nakresli si k nim Clanka a     
Clinku – čti /klenk a klinka/ 

    · PS str. 26 – je to poslechové cvičení. Pokud nebudeš s námi na on-line 
hodině, domaluj si roboty podle sebe a popiš je ve cv. 6. 

    · Do sešitu 5 větami popiš svého kamaráda (použij He has got/ She has 
got). 

    · Uč se slovíčka U5!!    

Skupinka p. uč. Fojtíkové  

Lekce 5 - Funny faces 

procvičování slovní zásoby lekce 5 (bude testík) 

http://www.skolakov.eu/


popis obličejů pomocí I have got, He has got, She has got 

čtení a poslech s porozuměním 
 
My friend´s a monster, část 5 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Nové učivo: Čísla 0 až 1 000 
Procvičování písemného sčítání, odčítání, násobilky 
(pracovní listy) 
 
M  -  velký PS II. díl  - po str. 54 
M  -  nový velký PS III. díl – seznámení s PS (ve čtvrtek 4. března) 
M  -   malý PS (minutovky) 2. díl  po str .9 
Pracovní list str. 28 a  pracovní list str. 2, 3  
 
Doporučení: žáci si mohou příklady na procvičování násobilky 
samostatně procvičovat na www.skolakov.eu, procvičování  
čísel 0 až 1 000 si mohou procvičovat na www.rysava.websnadno.cz  
(Matematika – 3. ročník – Tisíc – čtení, zápis a posloupnost čísel) 

 
PRVOUKA 

 

 
Nové učivo: Neživá příroda – Lidské výtvory, Horniny a nerosty   
                     
Prv – uč. po  str. 47 
Prv – PS  po str. 40   
 

 
VÝCHOVY  

 

 

Tv –  bobování, sáňkování na sněhu nebo jízda na koloběžkách a kole, nebo 
si zacvičte doma v teple 
Např.: (zmáčkněte Ctrl a klikněte na odkaz) 

https://www.youtube.com/watch?v=jXT0xTeBJBs 
 

Hv –  poslech písniček pro děti nebo písniček z pohádek 
 

Pv –  o víkendu vyrob krásné přání mamince a babičkám k svátku žen –  
8. března 
 
 Vv – přáníčko vymaluj a napiš, jak moc je máš rád/a 
 

 

http://www.skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=jXT0xTeBJBs

