
 

III. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2018/2019 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 

TÝDEN:    od 24. června do 28. června 2019 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, v posledním školním týdnu se neřídíme klasickým 

rozvrhem. Důležitá zpráva pro Vás je, že vyučování končí od pondělí do čtvrtka v 11:35, pak 

následuje oběd, popř. ŠD. Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek a žáci se ve škole zdrží od 7:55 

do 9:35. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

    
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 

 

  
Čj – Procvičování a opakování učiva  
        (pracovní listy, karty, zajímavé úkoly, soutěže) 
 
 Čj – mimočítanková četba kniha Sedmilhář Josífek    
                
 Pondělí 24. 6. 
 Žáci si přinesou učebnice 3. ročníku, které zkontrolujeme a 
nachystáme k odevzdání  –   český   jazyk, čítanka, prvouka  
(učebnice budou čisté, vygumované, popř. slepené roztrhlé stránky a hřbet 
učebnic) . 
 
 Pak budeme plnit zajímavé úkoly, hlavně o přírodě. 
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina Mgr. Fojtíková 
 
Skupina Mgr. Střelcová 
 

Děkuji všem rodičům za spolupráci v uplynulém školním roce 2018/2019 a 
přeji jim i jejich dětem krásné a pohodové prázdniny. 

 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

       
 M –  Procvičování a opakování učiva          
         (pracovní listy, karty, zajímavé úkoly, soutěže) 
 
 Úterý 25. 6. 
 Žáci se zúčastní od 9:45 do 11:00 divadelního představení  
dramatického a tanečního kroužku naší školy Červená Karkulka na 
Malé scéně ve Zlíně. 
        
   

 14 
PRVOUKA 

 

 
Prv – téma: Přírodní společenství  
                    (pracovní listy, videa o vesmíru, hrátky  o přírodě)  
 
 Středa 26. 6. 
 Žáci si přinesou batoh na učebnice do 4. ročníku ! 
  
Během dopoledne si vyměníme učebnice, učebnice 4. ročníku si žáci 
zkontrolují a podepíší. 
 
 



 
VÝCHOVY                

 

 

  
Čtvrtek  27. 6. 
Krizové situace, požární cvičení, nácvik evakuace školy. 
Žáci si odnesou ze školy všechny osobní věci. 
 
Pátek  28. 6. 
Slavnostní ukončení školního roku 2018 / 2019 
Hodnocení prospěchu a chování, vydání vysvědčení. 
 
Vážení rodiče,  
přeji Vašim rodinám pohodu a spoustu krásných zážitků  
o prázdninách. 
Zároveň Vám děkuji za spolupráci, ráda jsem  poznala Vás i Vaše děti a 
věřím, že se jim bude dařit i nadále. 
 

 


