
 

III. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

 

TÝDEN: 14. dubna – 17. dubna 

Vážení rodiče, 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. 

Dále doporučuji sledovat na ČT 2 od 10:10 do 10:35 pořad Učitelka. Informace najdete na 

stránkách: www.ceskatelevize.cz/ucitelka   

Prosím všechny rodiče, aby se pokusili denně přihlásit na elektronickou žákovskou knížku. 

Posílám tam aktuální informace. Žádám rodiče, kteří mě ještě nekontaktovali 

prostřednictvím emailu nebo elektronické žákovské knížky, aby tak učinili   

 

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 B, L, M, P, S, V, Z (denně procvičovat) 
Slovní druhy – malý zelený pracovní sešit – vybarvit obrázek na úvodní 
straně              
- UČ str. 62 – přepsat tabulku slovní druhy do sešitu ČJ 2 – barevně oddělit 
(červená barva budou slova ohebná a zeleně budou slova neohebná) 
- naučit se slovní druhy, jak jdou za sebou 
- přepsat definice slov ohebných a neohebných do sešitu ČJ 2 
  
Denně dávat doplňovací cvičení (mají poznačené webové stránky, kde 
mohou procvičovat). 
                                    
Písanka č. 2 po stranu 26 
Čtení – kniha do čtenářského deníku (denně minimálně 2 strany) 
 
Čtenářský deník si přineseme na 30. 4. 2020. 
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Úkoly do angličtiny na týden: 14. 4. - 17. 4. 2020 - skupina Fojtíková 

Opakujte si všechnu slovní zásobu ze slovníků. Zkoušejte si slovíčka i 

psát. 

Opakujte si ze slovníčku všechna slovíčka Family. Můžete si vyrobit kar-

tičky, na jednu kartičku napsat české slovo – např. babička a na druhou 

anglické, např. grandma a zahrát si pexeso. 

http://www.skolakov.eu/
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.pravopisne.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ucitelka


V pracovním sešitě na str. 29 se podívej do cv. 3 a k bublinám napište 

správné jméno. 

Pokud můžete, tak si na Youtube zadejte do vyhledávače Chit Chat učeb-

nice – Chit Chat songs a zpívejte si známé písničky. 

Pokud máte možnost, můžete na https://zsbcupice.cz/hot-

potatoes/anglictina/12.family/index.htm trénovat slovní zásobu: Family. 

V nabídce je několik cvičení. Zkuste si některá udělat. 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní mail –

 fojtikova@9zszlin.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku. Budu 

ráda, když mi napíšete, jak se vám učení vede a jak se máte. 

Ať se vám samostudium daří. 

                                                                                                          

    Mgr. Marcela Fojtíková 

 
Skupina Mgr. Miroslavy Svrčkové 
 
Úkoly na týden od 14. – 17. dubna 
 
Minulý týden jste si do slovníčku zapsali tato slovíčka: 
 

family  [fæməlɪ]  rodina 
mum  [mʌm]  máma 
dad  [dæd]  táta 
sister  [sɪstə(r)]  sestra 
brother [brʌðə(r)]  bratr 
grandma [grænmɑː]  babička 
grandad [grændæd]  dědeček 
 
Na zopakování slovíček o rodině si můžete poslechnout písničku: 
https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo 
 
Tento týden s nimi budeme pracovat. 
Úkol č. 1 
Vyber si tři osoby z tvojí rodiny a pokus se je popsat. (Jako jsme popisovali 
holku a kluka.) 
Příklad: My mum has got long dark hair. 
             She´s got big blue eyes and small ears. 
O každé osobě napiš 2 věty a zapiš vše do sešitu. (Celkem 6 vět.) 

Sešity mi můžete opět zaslat k nahlédnutí, budu se těšit. 😊 

 
Úkol č. 2 
V pracovním sešitě pracuj na straně 28, udělej cvičení 1 a 2. 
 

Přeji hodně zdaru při studiu angličtiny 😊 

 
Pokud byste potřebovali něco vysvětlit, napište mi na můj školní e-mail: 
svrckova@9zszlin.cz 
 

 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/12.family/index.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/12.family/index.htm
mailto:fojtikova@9zszlin.cz
https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo
mailto: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!). 
 
 
Pracovní sešit č. 2 – dokončit všechna vynechaná cvičení 
Sčítání a odčítání v oboru do 1000 – PS č. 3 – po stranu 10 
Minutovky č. 2 po stranu 10 
 
 
Geometrie: Geometrické útvary a tělesa. Druhy čar. Bod. Úsečka. Přímka.  
Průsečík. 
Kruh, kružnice – procvičovat! 
 
Doporučuji zadat na Youtube – Matýskova matematika - Geometrie 3. 
ročník – Kruh, Kružnice   
 

  
PRVOUKA 

 

 UČ po stranu 56, PS po stranu 48 
 
 

 
VÝCHOVY                

 

 

  

 


