
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 3. května do 7. května 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, v tomto týdnu prezenční výuky se budeme opět věnovat 

intenzivnímu procvičování a opakování učiva zejména v Čj a M, a zjišťování případných nedostatků, které 

vznikly dlouhodobou distanční výukou v minulých měsících. Těším se na práci s žáky ve třídě, neboť tam 

zvládneme v pohodě úkolů více, děti pracují samostatně a projeví se jejich skutečné znalosti a dovednosti. 

Organizace celého týdne je beze změn, jen testování žáků bude pouze v pondělí, kdy si žáky vyzvednu opět 

v 7:35 před školou. Vyučování končí každý den ve 12:30. Případné změny ohledně stravování a přítomnosti 

Vašich dětí ve školní družině v tomto týdnu, mi, prosím, sdělte v pondělí. Děkuji za trpělivost a pomoc při 

distanční výuce. 

Testování žáků podle pokynů MŠMT ČR probíhá od 3.5.2021 jednou týdně (v pondělí nebo při 
prvním příchodu žáka v daném týdnu do školy). 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

  
 Podstatná jména – procvičování       
 Podstatná jména – rod, životnost, číslo, pád  
 (pracovní listy, doplňovací cvičení) 
 
 Čj – uč. po str. 105 
 Čj -  velký PS po str. 67   
 Čj –  nový PS Slovní druhy – opakování str. 2 až 6 
 Čj -  fialový PS Procvičování pravopisu – opakování VS  
 Čítanka –  po str. 143  
 Písanka 2 – str. 4, 5 – doplň slova podle zadání 
 
 Nové pracovní listy dostanou žáci ve škole. 
    
Doporučení: žáci si mohou samostatně procvičovat podstatná jména (rod, 

životnost, číslo, pády) na  www.skolakov.eu a 
www.rysava.websnadno.cz    
 

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.  
  

 Uč. str. 33 – vybrat si tři obličeje, překreslit do sešitu a každý třemi 
větami popsat.  
 U7 – THE BODY RAP – nová slovíčka (uč. str. 34 – vypsat do 
slovníčku podle obrázku, vzadu v PS si vyhledat a napsat český překlad).  
 Přečíst si písničku str. 34 – vypsat si do slovníčku:  

Clap your hands – Zatleskej  
Wave your arms – Zamávej  
Kick your legs – Kopej nohama  
Stamp your feet – Zadupej  
Shake your head – Zatřes hlavou  

http://www.skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/


 PS str. 34, 35  
 Učit se nová slovíčka (i psanou formu)  
 (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 40, 50, 60, 70 
Opakování násobilky 
 
(pětiminutovky, doplňovací cvičení) 
M  - velký PS 3. díl po str. 42 
M  -   malý PS (minutovky) 2. díl  po str. 17 
 
Žáci si přinesou do školy i 2. díl velkého PS matematiky (žluté barvy) a 
funkční kružítko. 
Nové pracovní listy dostanou žáci ve škole.  
 
Doporučení: žáci si mohou příklady na násobení a dělení do 1 000 
samostatně procvičovali na   
www.skolakov.eu a www.rysava.websnadno.cz    

 

 
PRVOUKA 

 

 
Rostliny – Části těla kvetoucích rostlin – list, květ plod 
                   Rostliny chráněné, léčivé, jedovaté, opakování o rostlinách 
                   (pracovní listy – opakování učiva) 
                    
Prv – uč. str. 58, 59 
Prv – PS str. 49, 50  
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  protahovací cvičení s říkankami během vyučování  při větrání ve třídě, 
vycházky v případě příznivého počasí 
 
 Hv –  poslech, tanec, slova písně Tancuj, tancuj… 
 
 Pv – Zkus si založit svůj malý herbář – Jak? – povíme si to v prvouce 
    
 Vv – Rozkvetlý strom - malba pastelem (rozmazkami)    
               

 

http://www.skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/

