
 

III. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

 

TÝDEN: 8. června – 12. června 

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. 

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. ¨ 
 
Slovní druhy – stále procvičujeme 
PS str. 81 - 83 
 
Podstatná jména 
Uč str. 73 – 76 – projít cvičení ústně, cv. 7 + 8 str. 76 přepsat do ČJ 2 
PS str. 68 
                               
Čtení – kniha do čtenářského deníku (denně minimálně 2 strany) 
 
Čtenářský deník s pátou přečtenou knihou si přineseme 20. 6. 2020.  
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Úkoly do angličtiny na týden: 8. 6. – 12 . 6. 2020 - skupina Fojtíková 

Zkontroluj si práce z minulého týdne: 
Odpovědi  o příšerách ze str. 35 v učebnici: 
1. Has the monster 2 got two eyes? YES, IT HAS. 
2. Has the monster 5 got four legs? NO, IT HASN´T. 
3. Has the monster 4 got a happy face? NO, IT HASN´T. 
4. Has the monster 6 got two legs? YES, IT HAS. 
5. Has the monster 8 got three arms? NO, IT HASN´T. 
 
Pracovní sešit na str. 35, cv. 3  
1. YES, IT HAS. 
2. YES, IT HAS. 
3. NO, IT HASN´T. 
4. YES, IT HAS. 
5. YEST, IT HAS. 
6. NO, IT HASN´T. 
 
Uč se slovíčka lekce 7: Body – tělo – ústně i písemně 
Tento týden nás čeká procvičování popisu příšerek: 
 

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


Pracovní sešit  
str. 36, cv. 5 – přečti si popisy příšerek 1 a 2, podle popisu najdi příšerku 
a do čtverečku napiš její písmenko    
str. 37, cv. 8 – nakresli a popiš svoji příšerku 
 
Pod úkolníčkem na tebe čeká křížovka. Vylušti ji. Procvičíš si tak 
slovíčka. 
 
Na tomto odkazu si můžeš pustit a zazpívat písničky: 
https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_ch
at?cc=cz&selLanguage=cs 
CD 1  
Starter Unit – track 2, track 5, Unit 1 – track 8,  Unit 2 – track 14, Unit 3 – 
track 20,  Unit 4 – track 35, 
Unit 5 – track 40, Unit 6 – track 47 
CD 2 
 Unit 7 – track 01 (začíná na čase přibližně 00:42) – učebníce str. 34 
 
Pokud máš možnost,  
zazpívej a zacvič si s písničkou Hlava, ramen, kolena, palce v angličtině:  
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY 
 
V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní e-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. M. Svrčkové – úkoly na týden od 8. – 12. června 
 
Úkol č. 1 
 
Nejprve si do slovníčku zapiš tyto výrazy: 
wait     čekat, počkej 
I´ve got an idea.    Mám nápad. 
It´s got a beautiful voice.     Má nádherný hlas. 
 
Potom si v učebnici (str. 37) přečti a přelož My Friend is a Monster  
 
Úkol č. 2 
 
V pracovním sešitě na straně 37 si udělej cvičení 7. Vyber z nabízených 
výrazů a doplň rozhovory. 
Dále proveď cvičení 8 – nakresli si svoji vlastní příšerku a napiš o ní. 
 

Úkol č. 3 – dobrovolný 😊 

 
Pokud budeš mít chuť a čas, můžeš si poslouchat nahrávky. 
 
Pod tímto odkazem najdeš poslechová cvičení a písničky k učebnici i 
pracovnímu sešitu: 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_na-
hravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs 

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY


Přeji hodně zdaru při studiu angličtiny 😊 

 
Pokud byste potřebovali cokoliv vysvětlit, pište 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. Sčítání a odčítání do 1000. 
 
Násobení a dělení čísly 60, 70, 80, 90 – PS po str. 46 
Minutovky č. 2 po stranu 18 
 
Geometrie: Geometrické útvary a tělesa. Druhy čar. Bod. Úsečka. 
Přímka. Průsečík. Kruh. Kružnice. Trojúhelník. 
  
Jednotky délky – procvičujeme 
Měření úseček – str. 48 
   

  
PRVOUKA 

 

 UČ po stranu 73, PS po stranu 64 
 
Doporučuji pustit: https://www.youtube.com/watch?v=MS3fa5__MaU  
Jako to chodí v lese (má to 10 částí). 
Pro relaxaci  https://www.youtube.com/watch?v=Fv1-rAx_Uxs 
Živočichové v okolí lidských obydlí: 
https://www.youtube.com/watch?v=JID16Emro5s 
Ptáci u lidských obydlí: https://www.youtube.com/watch?v=WbV7k-v3QJI 
Uhádneš všechna zvířátka?  
https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y 
 

 
VÝCHOVY                

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:svrckova@9zszlin.cz
https://www.youtube.com/watch?v=MS3fa5__MaU
https://www.youtube.com/watch?v=Fv1-rAx_Uxs
https://www.youtube.com/watch?v=JID16Emro5s
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https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y


BODY – křížovka – III. A 
 
 
     

 
 
 
 
Across - rovně 
1. chodidla 
5. rameno 
8. chodidlo 
10. paže 
11. hlava 
 
Down – dolů  
2. oči 
3. koleno 
4. prst na noze 
6. nohy 
7. ústa 
9. ruka 
 
 
 
 


