
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:     od 10. května do 14. května 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, ráda bych věřila tomu, že nás čeká poslední týden distanční 

výuky v tomto školním roce. Doufám, že bude tak příznivá situace, že bude zrušena rotační výuka a my se 

budeme učit ve škole nepřetržitě až do konce roku. Děti se při prezenční výuce už dostaly do správného 

tempa, pracují všichni aktivně a učivo více procvičíme. Chci Vás požádat, abyste dohlédli na plnění zadaných 

úkolů v tomto úkolníčku a všichni žáci se zapojili do projektu Léčivé rostliny kolem nás, který prochází více 

předměty (Čj, Prv, Tv, Pv, Vv). Během minulého týdne děti v matematice pochopily, jak je pro ně důležitá 

znalost násobilky a mám radost ze zlepšení u většiny z nich. Děkuji Vám za Vaši spolupráci a pomoc. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

  
 Slovesa – osoba, číslo, čas       
 Podstatná jména – rod, životnost, číslo, pád – stále procvičujeme 
 (pracovní listy, doplňovací cvičení) 
 
 Čj – uč. po str. 109 
 Čj -  velký PS po str. 70   
 Čj –  nový PS Slovní druhy – opakování str.18 až 22 
 Čj -  fialový PS Procvičování pravopisu – opakování VS  
 Čítanka – str. 149 – doplňující informace k učivu prvouky a k projektu 
 Písanka 2 – str. 6, 7 – doplň vlastní jména podle zadání 
 
 Nové pracovní listy dostali žáci ve škole, složku s nimi budou mít žáci  
připravenou na každou hodinu Čj. 
    
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. 

 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 

 Uč. str. 35 – vybrat si dvě příšerky, namalovat do sešitu a popsat. 

NEZAPOMEŇ – u příšerky musíš použít IT HAS GOT – ono má ……. 

Nebo IT IS – ono je (např. It is blue. It has got long arms. It has got red 

eyes. It has got big feet. Atd.) 

 PS str. 35, 36 

 Učíme se otázku: Has it got four legs? (příšerka) 

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


a krátké odpovědi:  Yes, it has. No, it hasn´t. (přečíst si v učebnici na 

str. 35) 

 Učit se nová slovíčka U7 (i psanou formu) 

 

 (Cvičení vypracovávají pouze děti, které nejsou přítomny na on-line 

výuce. Jinak procházíme společně, vysvětlujeme si je a společně 

vypracováváme.) 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

  
Násobení a dělení čísly 70, 80, 90 
Opakování násobilky  
(pětiminutovky, doplňovací cvičení) 
 
M  - velký PS 3. díl po str. 45 
M  -   malý PS (minutovky) 2. díl  str. 16 až 20 
 
Nové pracovní listy dostali žáci ve škole, složku s nimi budou mít žáci  
připravenou na každou hodinu Čj. 
 
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  –  rostliny chráněné, léčivé, jedovaté 
Živočichové  -  společné znaky živočichů 
                   (pracovní listy – opakování učiva) 
                    
Prv – uč. str. 59, 60 
Prv – PS str. 50, 51  
 
Seznámíme se s léčivými rostlinami, které rostou kolem nás a dosud jsme si 
jich nevšimli. Projekt  - Léčivé rostliny kolem nás (Prv, Tv, Pv, Vv) 
Projektu se zúčastní všichni žáci. 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  vycházky spojené s hledáním léčivých rostlin - projekt 
 
 Hv –  poslech, tanec, slova písně Tancuj, tancuj… 
 
 Pv – Zkus si založit svůj malý herbář – najdi v přírodě léčivou rostlinu, vylisuj   
ji a přines v dalším týdnu do školy (stejně jsme to dělali na podzim s listy 
stromů), zatavíme je – tento úkol je povinný a splní ho všichni žáci 
    
 Vv – než léčivou rostlinu vylisuješ, nakresli ji tužkou a vymaluj  (stejně, jak 
jsme to ve škole dělali s tulipánem) – tento úkol je povinný a splní ho všichni 
žáci 
               

 

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

