
 

III. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

 

TÝDEN: 20. dubna – 24. 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 1x týdně přihlásit na elektronickou žákovskou 

knížku. Posílám tam aktuální informace.  

 

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. 
 
 
Podstatná jména  
UČ str. 63 – 65 (cv. 5 na str. 63 + cv. 6 str. 65 přepsat do ČJ 1), zbylá cvičení 
projít ústně 
PS str. 67  
Procvičujeme slovní druhy – po stranu 4 
 
                                   
Písanka č. 2 po stranu 29 
Čtení – kniha do čtenářského deníku (denně minimálně 2 strany) 
 
Čtenářský deník si přineseme na 30. 4. 2020. 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 

Úkoly do angličtiny na týden: 20. 4. - 24. 4. 2020 - skupina Fojtíková 

1. Zkontrolujte si práce z pracovního sešitu, str. 29, cv. 3. Doplnili 

jste jména takto?   1.Sandy 2. Luke 3. Tim  4. Kate 

2. Opakujte si ze slovníčku všechna slovíčka Family. Už je umíte i 

správně napsat? 

3. Dnes se naučíme zeptat se a odpovědět, kolik máme bratrů a ses-

ter. Přepište si nebo nalepte tento zápis do sešitu. U odpovědí si 

vyberte tu, která platí pro vás. 

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


Zápis: 

Kolik?   How many? 

How many brothers have you got? – Kolik máš bratrů? 

                I have got one brother. – Mám jednoho bratra. 

                I have got two brothers.  – Mám dva bratry. 

                I haven´t got a brother. – Nemám bratra. 

  

How many sisters have you got? – Kolik máš sester? 

                I have got one sister. – Mám jednu sestru. 

                I have got two sisters. – Mám dvě sestry. 

                I haven´t got a sister. – Nemám sestru. 

  

1. Podle zápisu v sešitě zkuste doplnit cv. 4 na straně 29 

v pracovním sešitě. Co se ptá paní redaktorka a co jí Spike od-

poví? 

2. 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 – týden od 20. – 24. dubna 
 
Na zopakování slovíček o rodině si můžete poslechnout písničku: 
https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo 
 
Úkol č. 1 
 
Do slovníčku si zapiš dvě nová slovíčka: 

old  [əʊld] starý 
young [jʌŋ] mladý 
 

Do sešitu si zapiš nebo nalep tyto fráze a postupně se je začni učit. 
Nemusíš psát výslovnost, pouze anglickou frázi a český překlad: 
 
■ Who´s this? [hu:z ðis] Kdo je to?  
■ It´s me! [its mi:] To jsem já!  
■ It´s my sister! [its mai sistə] To je moje sestra!  

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


■ How many brothers have you got? [haʊ məni brʌðəz hæv ju: got]           
Kolik máš bratrů? 
■ I´ve got one brother. [aiv got wʌn brʌðə(r)] Mám jednoho bratra. 
■ I haven´t got a brother. [ai hævnt got ə brʌðə(r)] Nemám bratra.  
 
Úkol č. 2 
 

V pracovním sešitě zkus udělat cvičení 3 a 4 na str. 29 😊 

 

Na emailové adresy rodičů zašlu odkazy na pěkné stránky, kde si děti 
mohou procvičovat aktuální i starší učivo zábavnou formou. 
 
 
Řešení z minulého týdne: 
 
Úkol č. 2 
V pracovním sešitě pracuj na straně 28, udělej cvičení 1 a 2. 
1 b, 2 c, 3 e, 4 d, 5 f, 6 a 
 

Přeji hodně zdaru při studiu angličtiny 😊 

 
Pokud byste potřebovali cokoliv 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!). 
 
 
Pracovní sešit č. 2 – dokončit všechna vynechaná cvičení 
Sčítání a odčítání v oboru do 1000 – PS č. 3 – po stranu 15 
Minutovky č. 2 po stranu 11 
 
 
Geometrie: Geometrické útvary a tělesa. Druhy čar. Bod. Úsečka. Přímka.  
Průsečík. 
Kruh, kružnice – do GEO sešitu: 

1. Vyznačte bod U. Narýsujte kružnici o se středem v bodě U, 
poloměrem r = 40 mm. 

2. Vyznačte bod H. Narýsujte kružnici p se středem v bodě H a 
průměrem d =10 cm. 

 
Doporučuji zadat na Youtube – Matýskova matematika - Geometrie 3. 
ročník – Kruh, Kružnice   
 

  
PRVOUKA 

 

 UČ po stranu 59, PS po stranu 50 
 
 

 
VÝCHOVY                

 

 

  

 

mailto:svrckova@9zszlin.cz

