
      

III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:     od 14. června do 18. června 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, v tomto týdnu v pondělí a úterý 14. a 15. června proběhnou 

(vždy od 15:00 do 18:00) online třídní schůzky, na které si můžete rezervovat „svých 10 minut“ na pohovor  

s vyučujícím. Veškeré informace a pokyny k rezervaci najdete na webových stránkách školy. Pokud Vám 

termín nevyhovuje, kontaktujte mě a určitě se domluvíme. Mám radost z výsledku testů v Čj a věřím, že se 

žákům  bude stejně dařit i v tomto týdnu v matematice. Děti se opravdu snaží a zaslouží si pochvalu.. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

  
 Opakování slovních druhů 
 Souhrnné opakování učiva 3. ročníku 
 (pracovní listy, doplňovací cvičení, testíky) 
 
 Čj – uč. od str. 123 
 Čj -  velký PS  po str. 76   
 Čj –  nový PS Slovní druhy – opakování  
 Čj -  fialový PS Procvičování pravopisu – opakování VS  
 Čítanka –  str. po 167 
 Písanka 2 – str. 26, 27 
    
 Doporučení: žáci si mohou samostatně procvičovat učivo 3. ročníku na    

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

 
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové 

 Učit se slovíčka U8 

 Přivlastňování, např. Nick´s T-shirt, Spike´s jacket, my mum´s hat 

 Otázka: Whose hat is this? Whose jumper is this?  

Odpověď: It´s the pirate´s hat. It´s the cowboy´s jumper. Atd. (uč. str. 

40) 

 Dokončení lekce U8 

 PS po str. 41 

V pondělí 14. 6. testík ze slovíček U8!! 

Skupinka p. uč. Fojtíkové 

Lekce 8 - Clothes 
procvičování slovní zásoby a slovesných vazeb s have got a to be 
 
Lekce 9 - Food 
slovní zásoba: food - jídlo 
What do you like? I like .... 
 

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


 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

  
Seznámení s učivem dělení se zbytkem - úvod 
Souhrnné opakování učiva 3. ročníku 
(pětiminutovky z malé násobilky, počítání do 1 000) 
 
M  - velký PS 3. díl  str. 52 až 54 
M -   malý PS (minutovky) 2. díl str. 21 až 23 
 
Po celý týden budou mít žáci připraveny pomůcky do geometrie: 
zastrouhané tužky, pravítka, kružítko 
 
Závěrečný test z matematiky postupně během 15. a 16. 6.  
 
Doporučení: žáci si mohou příklady malé násobilky samostatně procvičovat 
na   
www.skolakov.eu a www.rysava.websnadno.cz    

 
 

 
PRVOUKA 

 

 
 Vesmír –  Slunce a planety 
Souhrnné opakování učiva 3. ročníku 
(pracovní listy – opakování učiva) 
                    
Prv – uč. str. 67, 68 
Prv – PS str. 59  
 
Závěrečný test z prvouky postupně během 17. a 18.6. 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  v případě příznivého počasí vycházka a cvičení venku, relaxační 
cvičení s říkankami ve třídě v průběhu vyučování 
 
 Hv –  hudební skladatelé – B. Smetana (skupinová práce) 
 
 Pv –  geometrická tělesa – trojrozměrná - stavebnice 
    
 Vv – Výprava do vesmíru - planety – hra na astronomy 
               

 

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

