
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN: od 17. května do 21. května 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, s velkou radostí přivítám Vaše děti v pondělí 17. května v 7:35 

před školou. V naší třídě pak proběhne testování žáků, které žáci už úspěšně zvládají. Potom se budeme 

těšit, že společně strávíme čas nejen učením, procvičováním a opakováním, ale také i tvořením, malováním a 

povídáním až do konce školního roku. Během naší práce jsem se přesvědčila, že naprostá většina žáků 

zvládla učivo 3. ročníku velmi dobře, neboť vy, rodiče, jste jim věnovali svůj čas jak při distanční výuce, tak i 

po vyučování pravidelným procvičováním. Vím, že skloubit Vaše zaměstnání s pomocí dětem bylo velmi 

složité, ale věřte, že to bylo to nejdůležitější, co jste mohli pro své děti právě v tomto jejich věku udělat. Velmi 

si toho vážím a věřte, že se to projeví úspěšností i v dalším ročníku. Děkuji Vám za pomoc.      

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 Slovesa – čas minulý, přítomný, budoucí, časování sloves      
 Opakování vyjmenovaných slov 
 (pracovní listy, doplňovací cvičení) 
 
 Čj – uč. str. 109 až 113 
 Čj -  velký PS po str. 71   
 Čj –  nový PS Slovní druhy – opakování  
 Čj -  fialový PS Procvičování pravopisu – opakování VS  
 Čítanka – po str. 145 
 Písanka 2 – str. 8, 9 
Doporučení: žáci si mohou samostatně procvičovat podstatná jména a 

slovesa na  www.skolakov.eu a www.rysava.websnadno.cz    

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové 

U7 My body 

 Učit se slovíčka U7 

 Učit se popisovat sebe, maminku, tatínka, příšerku 

atd. s použitím slovesa have got (př. I have got …., 

My mum has got….., It has got ….. atd.) 

 Uč. str. 36 – přečíst text, přeložit (vypsat si do 

slovníčku neznámá slovíčka) 

 Ústně odpovědět na otázky pod textem na str. 36 

 Vybrat si jeden článek ze str. 36 a opsat ho do 

sešitu (namalovat si k němu obrázek) 

 Nakreslit se na zvláštní papír a popsat se. Např. I 

have got blue eyes. I have got big feet. I have got 

brown hair. 

 PS str. 36/cv. 5 

 PS str. 37 

Skupinka p. uč. Fojtíkové 
Lekce 7 
docvičení slovní zásoby: Body 
čtení s porozuměním 
My friend´s a monster, část 7 
dokončení lekce v pracovním sešitě 

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


 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 Násobení a dělení čísly 80, 90 do 1 000, procvičování  
Geometrie – procvičování a opakování 
(pětiminutovky, doplňovací cvičení) 
 
M  - velký PS 3. díl po str. 47 
M  -   malý PS (minutovky) 2. díl po str. 20 
 
Doporučení: žáci si mohou příklady na násobení a dělení do 1 000 
samostatně procvičovali na   
www.skolakov.eu a www.rysava.websnadno.cz    

 

 
PRVOUKA 

 

 
Živočichové  -  savci, ptáci 
(pracovní listy – opakování učiva) 
                    
Prv – uč. str. 61, 62 
Prv – PS str. 52, 53  
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  v případě příznivého počasí vycházka a cvičení venku, relaxační 
cvičení s říkankami ve třídě v průběhu vyučování 
 
 Hv –  tanec a poslech písně Tancuj, tancuj… 
 
 Pv – Můj malý herbář – zatavení vylisovaných bylin 
    
 Vv – Rozkvetlý strom  
               

 

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

