
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 19. dubna do 23. dubna  2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, v tomto týdnu začíná žákům prezenční výuka ve škole. 

Veškeré informace k návratu žáků do školy a průběhu testování žáků jsem Vám již poskytla. Žákům 

jsem sdělila, jaké pomůcky na výuku si mají přinést. Na webových stránkách školy se seznamte 

s Informacemi k provozu školy od 12.4.2021.  

Těším se na děti a v pondělí 19. dubna Vás budu očekávat  v 7:35 u vchodu do školy. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
 Procvičování všech slovních druhů a vyjmenovaných slov                     
 Podstatná jména – rod, životnost, číslo  
 (doplňovací cvičení) 
 
 Čj – uč. po str. 102 
 Čj -  velký PS po str. 66   
 Čj –  nový PS Slovní druhy – opakování podstatných jmen 
 Čj -  fialový PS Procvičování pravopisu – opakování VS  
 Čítanka –  po str. 135 
 Písanka 2 – str. 1, 2  
   
Doporučuji, abyste četli knihy, zlepšíte se tak ve čtení a ještě si můžete 
udělat další zápis do Čtenářského deníku – každý žák by měl mít 4 zápisy. 
  
Doporučení: žáci si mohou samostatně procvičovat vyjmenovaná slova, i 
slovní druhy na www.skolakov.eu.  
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 AJ 3. B - p. uč. Střelcová 

V rámci zachování homogenity tříd bude od 12. 4. 2021 na anglický jazyk celá 
třída spojena. Při on-line výuce se děti budou nově přihlašovat 

                      do Teamu AJ-3B_Str. 

· U6 – My family – stále opakujeme slovíčka (umět říct i napsat) 

· U6 – dokončení lekce (Ve čtvrtek 22. 4. testík ze slovíček U6) 

 Umět říct i napsat jednoduché věty o své rodině. Např. I have got one 
brother. My mum has got long hair. My dad has got blue eyes. 

· Umět odpovědět na otázku: How many brothers have you got? Např. 

I have got two brothers. How many sisters have you got? I haven´t got a 

sister. 

· Uč. str. 31 – (čtení + překlad) 

http://www.skolakov.eu/


· Uč. str. 32 – This is my family (čtení) 

· PS str. 31 

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

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

  
Násobení a dělení čísly 10 a 100, 20, 30, 40, 50 
Procvičování: Sčítání a odčítání do 1 000 zpaměti i písemně 
(pracovní listy) 
 
M  -   nový velký PS III. díl po str. 34 
M  -   malý PS (minutovky) 2. díl  po str. 16 
 
Doporučení: žáci si mohou příklady na procvičování násobilky a hravé 
procvičování sčítání a odčítání do 1 000 s přechodem přes 100, 
násobení a dělení do 1 000 samostatně procvičovat na www.skolakov.eu,  
 
Upozornění: v týdnu od 19. do 23. dubna při prezenční výuce budou žáci 
nutně potřebovat funkční a seřízené kružítko s tuhou 
 

PRVOUKA 

 

Rostliny – Společné znaky rostlin, části těla kvetoucích rostlin  
                    
Prv – uč. str. 55 až 58 
Prv – PS str. 48, 49  
 

VÝCHOVY  

 

 

Tv –  protahovací cvičení s říkankami během vyučování  při větrání ve třídě, 
vycházky v případě příznivého počasí 
 
 Hv –  hudební nauka 

 
 Pv -  řazení geometrických tvarů pomocí kružítka 
    
 Vv – Jarní květiny – kresba, malba     
               

 

http://www.skolakov.eu/

