
III. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

    
TÝDEN:      11.3. – 20.3. 2020 

Informace pro rodiče: 

Vážení rodiče,  

učivo do pátku 13.3. jsem žákům zadala v úterý 10.3.  

Učivo, které je na těchto stránkách, je na týden od 16. – 20.3.2020. 

Prosím o řádné plnění těchto úkolů, úhledné písmo a pečlivost. Neodbývat práci!  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

 
Pracovní sešit  - do str. 60 
Písanka č. 2  - do str. 16 
Čítanka  115 – 120 přečíst dvakrát 
Čtenářský deník – žáci si mohou splnit všech 5 knížek za 3. ročník. 
Sloh – nakopírované listy – Dopis pro Karla IV. 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

Skupina Mgr. Šimperská 
 
Učivo: 
  Unit 6:  Family photos 
  Slovní zásoba: rodina, máme zapsáno, učit se 

- Who´s this… It´s my.. 
- I´ve got…, He´s got…, She´s got… - stále procvičovat 
- pečlivě zopakovat také psanou i mluvenou formu všech slovíček, co 

jsme doposud probrali – ze slovníčku 
- písemně do sešitu English: Popiš svého kamaráda/kamarádku 

podobně jako v učeb. na str. 26 
- PS str. 27/8,  28/1 – vypracovat 
- v rámci procvičování výslovnosti – číst si nahlas (zazpívat si) 

všechny doposud probrané písničky i „My friend is a monster“ 
     

 
Skupina Mgr. Svrčková 
 
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 

 

 
Pracovní sešit  II. – dokončit 
 
Minutovky 2. díl po str. 8  

 
PRVOUKA 

 

 
Učebnice str. 60, 61, 62 – přečíst dvakrát 
 
Pracovní sešit do str. 51, 52, 53 – Živočichové (společné znaky, savci, 
ptáci) 
 
 

VÝCHOVY                

 

 

  

TV –  

Vv –  

Pv –  

Hv –  

 


