
 

III. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

 

TÝDEN: 11. března – 20. března 

Vážení rodiče, děti dostaly na tento týden předběžné zadání domácích úkolů. Budu 

se Vám průběžně snažit podávat informace, jak bychom měli postupovat v 

probíraném učivu. Prosím o řádné plnění těchto úkolů, úhledné písmo a pečlivost. 

Neodbývat práci! 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

    
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 

 

Opakujeme : 
Věta, slovo, slabika, hláska.  Abeceda. Měkké a tvrdé souhlásky. 
Slova s dě/tě/ně/bě/pě/vě/mě. Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. 
Základní skladební dvojice, věta jednoduchá a souvětí. Význam slov. 
Vyjmenovaná slova po Z, B, L, M, P (nutno denně procvičovat) 
 
Vyjmenovaná slova po S – PS po stranu 57, UČ po stranu 52  
Denně dávat doplňovací cvičení (mají poznačené webové stránky, kde 
mohou procvičovat). 
Dokončit volné listy (obdrželi v úterý 10. 3.). 
                                    
Písanka č. 2 po stranu 18 
Čtení – kniha do čtenářského deníku (denně minimálně 2 strany) 
 
Každé úterý budeme psát diktát (procvičujte psaní diktátů).  
Každý týden budeme psát doplňovací cvičení nebo přepis (popř. opis). 
 
Čtenářský deník si přineseme na 30. 4. 2020. 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 
Skupina Mgr. Marcely Fojtíková 
Opakovat si všechnu slovní zásobu ze slovníčku – ústně i písemně. 
 
V pracovním sešitě na str. 27 udělat cv. 8 – nakreslit robota a popsat ho. 
 
Do sešitu English nakreslit obličej maminky a tatínka a popsat je pomocí 
She has got a He has got … - u každého bude 5 vět. 
 
 
Skupina Mgr. Miroslavy Svrčkové 
Opakovat slovní zásobu lekcí 1 – 5 ze slovníčku, ústně i písemně!! 
V PS si dokončít všechna cvičení na procvičování po str. 27 
Opakování probraného učiva ze sešitu 
Čtení v učebnici na str. 9, 13, 17, 23, 27 
Dále pracovat v učebnici na str. 19 – přečíst a přeložit pokyn nebo otázku a 
následně provést daný pokyn či odpovědět na otázku 
Popis vzhledu – procvičovat nejdříve ústně, potom písemně popsat 
dvě osoby, jednu dívku a jednoho chlapce (zapsat do sešitu AJ) 
Opakování – I´m, he´s, she´s… 
Lekce 5 – Funny faces 

- Slovíčka: obličej 
- Sloveso have got – I have got – já mám, he has got – on má, she 

has got – ona má 



 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

Opakujeme 
Sčítání a odčítání v oboru do 100. Sudá a lichá čísla. Násobení a dělení 
čísel 1 – 10. Zaokrouhlování na desítky. Sčítání a odčítání dvojciferných 
čísel. Písemné sčítání a odčítání (nutno procvičovat) 
 
Čísla 0 až 1000 – po stranu 54 
Plány a mapky – str. 55 - 57 
Minutovky č. 2 po stranu 8 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 pětiminutovky. 
 
Geometrie: Geometrické útvary a tělesa. Druhy čar. Bod. Úsečka. Přímka.  
Průsečík. 
Kruh, kružnice str. 40 + 43 + 45 (trénovat konstrukci kružnice). 

  
PRVOUKA 

 

Neživá příroda – UČ po stranu 49, PS po stranu 41 
 

 
VÝCHOVY                

 

 

  

 


