
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:     od 31. května do 4. června 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, v tomto týdnu se budeme věnovat souhrnnému opakování. 

V jazyku českém to bude zejména opakování vyjmenovaných slov. V matematice jsme intenzivně procvičovali 

malou násobilku, kterou žáci probírali ve 2. a v první polovině 3. ročníku, neboť její znalost je nezbytná 

k pochopení dělení se zbytkem. Mohu Vás ujistit, že většina dětí ovládá malou násobilku velmi dobře a svižně, 

a nebudou mít potíže s dělením zbytkem. Toto učivo je bude bavit. Děkuji Vám za spolupráci i za to, že máte 

přehled o plnění domácích úkolů, které podepisujete. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

  
  Věta jednoduchá a souvětí 
  Souhrnné opakování učiva 3. ročníku 
 (pracovní listy, doplňovací cvičení, testíky) 
 
 Čj – uč. od str. 118 
 Čj -  velký PS od str. 73   
 Čj –  nový PS Slovní druhy – opakování  
 Čj -  fialový PS Procvičování pravopisu – opakování VS  
 Čítanka –  str. 155 až 158 
 Písanka 2 – str. 21, 22 
     
Doporučení: žáci si mohou samostatně procvičovat podstatná jména, 

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

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové 

 U8 – Superstar clothes (nová slovíčka)! 

 Uč. str. 38, 39 

 Přivlastňování (Nick´s shoes, Tom´s T-shirt …..) 

 Stále opakujeme: 

I have got …/He has got…/She has got…(já mám, on má, ona má) 

                                  I am …………/ He is ………../ She is …………. (já jsem, 

on je, ona je) 

 PS str. 38, 39 

Skupinka p. uč. Fojtíkové 

 
Lekce 8 - clothes 
procvičování a rozšíření slovní zásoby 
mluvení: My clothes 
přivlastňování pomocí ´s 
čtení, poslech, mluvení: Have you got Spike´s shoes? 
 

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


 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

  
Geometrie – polopřímka, obvod trojúhelníku 
Seznámení s učivem – dělení se zbytkem 
(pětiminutovky z malé násobilky, počítání do 1 000) 
 
M  - velký PS 3. díl po str. 49 až 53 
M  -   malý PS (minutovky) 2. díl po str. 21 
 
Po celý týden budou mít žáci připraveny pomůcky do geometrie: 
zastrouhané tužky, pravítka, kružítko 
 
Doporučení: žáci si mohou příklady malé násobilky samostatně procvičovat 
na   
www.skolakov.eu a www.rysava.websnadno.cz    

 
 

 
PRVOUKA 

 

 
Živočichové  -  plazi, obojživelníci 
(pracovní listy – opakování učiva) 
                    
Prv – uč. str. 64, 65 
Prv – PS str. 55, 56, 57  
 
Test – opakování – živočichové  - v pátek 4.6. 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  v případě příznivého počasí vycházka a cvičení venku, relaxační 
cvičení s říkankami ve třídě v průběhu vyučování 
 
 Hv –  hudební nástroje 
 
 Pv – Můj malý herbář – zatavení vylisovaných bylin 
    
 Vv – Barevní motýli – otisky, práce s temperovýni barvami 
               

 

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

