
 

III. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

 

TÝDEN: 23.3. – 27.3. 2020 

Vážení rodiče, vzhledem k situaci, která nastala, vkládám informace k domácí přípravě žáků na 

období od 23. 3. do 27. 3. 2020. Pokud při přípravě narazíte na sebemenší problém s učivem, 

můžete mě kontaktovat prostřednictvím emailu nebo elektronické ŽK.   

Doporučuji procvičování probraného učiva na www.skolakov.eu , www.onlinecviceni.cz, 

www.pravopisne.cz  a  www.rysava.websnadno.cz , kde mohou žáci pracovat samostatně, v 

úkolech se ihned objeví, jakých chyb se dopustili. Tato cvičení děláme i ve vyučování a žáci 

jsou na ně zvyklí. 

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

Přeji Vám všem pokud možno co nejvíce klidné dny a moc zdravím všechny děti   

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 – procvičovat 
Vyjmenovaná slova po V – PS po stranu 63, UČ po str. 59 
Denně dávat doplňovací cvičení (mají poznačené webové stránky, kde 
mohou procvičovat). 
                                    
Písanka č. 2 po stranu 23 
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 

 

 
 
 

Úkoly do angličtiny na týden: 23. - 27. 3. 2020 - skupina Fojtíková 

1. Procvičovat si slovní zásobu z lekcí 1 až 5. 

2. Na A4 nakreslit obrázek třídy a popsat ho alespoň 10 slovíčky, např. a big 
window, a happy girl. Po návratu do školy uspořádáme soutěž o nejkrásněj-
ší obrázek s nejlepším popisem. 

3. Na Youtube si zadat Chit Chat učebnice – Chit Chat songs a zpívat si 
nám známé písničky. 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní mail –
 fojtikova@9zszlin.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku. 

Ať se vám samostudium daří. 

                                                                                    Mgr. Marcela Fojtíková 

http://www.skolakov.eu/
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.pravopisne.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/
mailto:fojtikova@9zszlin.cz


 
Skupina Mgr. Miroslavy Svrčkové 
 
Úkoly na týden od 23. – 27. března 
 
Zadané úkoly z předešlých dvou týdnů zůstávají stále platné, a to hlavně pro 
děti, které v této době neměly možnost úkoly plnit. 
Nové úkoly: 
 
Na malé kartičky (výkres rozdělený na 4 stejné části) kreslete slovíčka, která 
jsme se učili. Vždy jedna kartička na jeden obrázek. Na zadní stranu 
napište, jak se daná věc řekne anglicky. Počet kartiček není omezen  
   
Pokuste se vytvořit na papír (nejlépe tvrdý) svoji vlastní hru v anglickém 
jazyce. (Inspirovat se můžete v učebnici na str. 19 nebo 61.) Používejte jen 
probrané otázky a slovní zásobu, abychom si potom hry mohli zahrát. 
 
Přeji hodně zábavy při hrách, které si sami pro opakování vyrobíte.  
 
Úkoly z předchozích dvou týdnů: 
Opakovat slovní zásobu lekcí 1 – 5 ze slovníčku, ústně i písemně!! 
V PS si dokončit 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 
 
Pokud byste potřebovali něco vysvětlit, napište mi na můj školní e-mail: 
svrckova@9zszlin.cz 
 

 

 
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 – procvičovat  
Plány a mapky – str. 58 – 61 
Stavby z krychlí – str. 62 - 63 
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 (trénovat konstrukci kružnice).  
PS str. 44 cv. 1 + 2 – vystřihnout a nalepit do GEO sešitu nebo na 
nelinkovaný papír, cv. 3 + 4 vypracovat do GEO  sešitu nebo na nelinkovaný 
papír 
 
Doporučuji zadat Youtube – Matýskova matematika - Geometrie 3. 
ročník – Kruh, Kružnice   
 

mailto:svrckova@9zszlin.cz


  
PRVOUKA 

 

 UČ po stranu 52, PS po stranu 44 
 
Doporučuji zadat Youtube – koloběh vody 1, Paxi – Koloběh vody, Film 
O Vodičce.  

 
VÝCHOVY                

 

 

  

 


