III. A

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2018/2019
Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová

TÝDEN: od 22. října do 26. října 2018

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, chci Vám poděkovat za pochopení a spolupráci ohledně

procvičování „násobilky do 5“. Kromě několika jedinců už zvládají počítání bez chyb a dostatečně
rychle. S čistým svědomím se můžeme pustit do učiva 3. ročníku. Žáci jsou na sebe patřičně pyšní,
pracují s chutí a dokonce je vidět, že je to i baví. V Čj se už pustíme do vyjmenovaných slov.
PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ
(čtení, psaní)

Čj – Opakování z 2. ročníku – souhrnné opakování.
Vyjmenovaná slova po „Z“ (netradičně, protože jsou nejlehčí)

ABC

(pracovní listy, tesíky - opakování)
Čj – uč. (učebnice) str. 57, 58

Čj – PS (pracovní sešit zelený) po str. 62

Čj – VS str. 60, 61 (nový PS vyjmenovaná slova)
Čj – ps (psaní) po str. 6
ANGLIČTINA

Čj – čt (čtení) od str. 32 po str. 35

Skupina Mgr. Fojtíková
Numbers – procvičování: výslovnost i psaná forma – bude test!
Slovní zásoba: předměty ve třídě
Otázka a odpověď: What is this? It is a …
Učebnice a pracovní sešit str. 6
Skupina Mgr. Střelcová





What´s your name? My name is ……., I am = I´m
Colours – nová slovíčka (děti zapisují do slovníčku)
Numbers (1 – 12) – nová slovíčka !!!!
Classroom bugs – věci do školy + povely !!! nová slovíčka !!!!!!

PS po str. 9
Stále se učíme: pozdravy, základní pokyny, jméno a otázka na jméno
MATEMATIKA

123

M – Procvičování násobení a dělení 1, 2, 3, 4, 5.
Násobilka číslem 6.
(pracovní listy, testíky – násobilka)
M – PS (velký pracovní sešit) – I. díl po str. 29
M – mPS (malý pracovní sešit) – I. díl po str. 7

PRVOUKA

Prv – téma Domov – 100 let od vzniku ČSR
téma Živá příroda – Stromy a keře
Prv – uč. (učebnice) po str. 14

Prv – PS (pracovní sešit) po str. 12

Vv, Pv – Podzimní motivy – kresba stromu
VÝCHOVY
Hv – píseň Ach synku, synku…
Tv – 8. lekce plavání

