
 

III. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

 

TÝDEN: 22. června – 26. června 2020 

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. 

Náhradní termíny výuky plavání jsou naplánovány na září: 4.9., 7.9., 11.9.,14.9., 18.9., 

21.9. 

Děkuji všem rodičům, kteří se s dětmi učí doma, za zaslání vypracovaných úkolů 

k pravidelné konzultaci. Je vidět, že děti doma poctivě pracují a moc se snaží. Oceňuji 

také práci a zodpovědný přístup dětí, které chodí do školy.  

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. Podstatná jména 
– číslo, rod, pád, životnost. 
 
Slovesa 
UČ po stranu 88 
PS str. 74 + 75 
                               
Čtení – kniha do čtenářského deníku (denně minimálně 2 strany) 
 
Čtenářský deník s pátou přečtenou knihou si přineseme 22. 6. 2020.  
Prosím rodiče dětí, kteří zůstávají v domácí výuce, aby mi nafocený 
deník do tohoto data poslali na: fojtikovad@9zszlin.cz 
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Úkoly do angličtiny na týden: 22. 6. – 26. 6. 2020 - skupina Fojtíková 

Zkontroluj si práce z minulého týdne: 
 
Pracovní sešit: 
Str. 37, cv. 7 
1. Has the monster got two arms? 
 No, it hasn´t. It´s got four arms. 
2. Has it got two eyes or four eyes? 
 It has got four eyes. 
3. No! I´ve got three eyes. 
 
 

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


Popis oblíbeného zpěváka, zpěvačky nebo Superstar: 
Kat:  She is happy. She has got blond hair. She has got long hair. She 
has got a big nose. She has got a big mouth. She has got little eyes. 
 
Křížovka  
 
Across: rovně    Down: dolů 
3. vystrašený   SCARED   1. bratr  BROTHER 
5. vlasy    HAIR   2. babička  GRANDMA 
7. pusa    MOUTH             4. odpoledne         AFTERNOON 
9. ráno             MORNING             6. kolik  HOW MANY 
10. kamarád    FRIEND   8. žíznivý  THIRSTY 
12. malý    LITTLE   11. brýle  GLASSES 
14. nashledanou GOODBYE           13. oči   EYES 
 
A tady je práce na poslední týden: 
Umíš odpovědět na tyto otázky? Odpovědi napiš do sešitu English. 
  
Na konci tohoto plánu si zkontroluj, jestli jsi pracoval správně. 
1. What´s your name? 
2. How old are you? 
3. How are you? 
4. What´s your favourite number? 
5. What´s your favourite colour? 
6. Podívej se na obrázek 2. na str. 15 v učebnici: Is it a cat? 
7. Podívej se na obrázek 5. na str. 15 v učebnici: Is it a fish? 
8. Are you thirsty? 
9. How many sisters have you got? 
10. Podívej se na příšerku č. 8 na str. 35: Has it got four arms? 
 
Na tomto odkazu si pusť a zazpívej písničky. Tím si zopakuješ 
slovíčka a fráze, které jsme se tento školní rok naučili. 
 
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) – učebnice str. 34 
 
Klíč k otázkám z tohoto týdne. Tady jsou odpovědi nebo alespoň 
začátky odpovědí: 
1. My name is …… (tvoje jméno) 
2. I am …… (číslovka, kolik je ti let) 
3. I am fine, thank you. 
4. My favourite number is ….. (tvoje oblíbené číslo) 
5. My favourite colour is …… (tvoje oblíbená barva) 
6. Yes, it is. 
7. No, it isn´t. 
8. Yes, I am.  nebo No, I´m not. 
9. I have got one sister.  nebo  I have got two sisters. nebo 
 I haven´t got a sister. 
10. No, it hasn´t.    
 



Tento týden mi práci už nemusíte posílat. 
 
Prosím, nechte si do příštího školního roku sešit English, slovníček 
Vocabulary  a pracovní sešit Chit Chat 1. Učebnici Chit Chat 1 si také 
dobře schovejte. Budeme ji příští školní rok potřebovat.  
 
V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní e-mail – 
fojtikova@9zszlin.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku.    
 
Přeji vám všem krásné, pohodové prázdniny a budu se na vás těšit v 
září. Mějte se moc hezky. 
       Mgr. Marcela Fojtíková 
 
Skupina Mgr. M. Svrčkové – úkoly na týden od 22. – 26. června 
 
Milí třeťáčci, po celou dobu karantény (i po skončení) jste pracovali velmi 
svědomitě a plnili jste moc dobře všechny zadané úkoly. Za to si všichni 

zasloužíte velkou pochvalu. 😊 

Na poslední školní týden jsem vám nachystala už jenom zábavné 
činnosti, protože učivo umíte, tak teď si můžete trochu odpočinout a 

pobavit se s angličtinou. 😊 

 

1. FAMILY TREE 
 

      
 

Na listu pod tímto textem vidíte obrázky jablíček a pod nimi vždy 
v rámečku jednoho člena rodiny. Znázorňuje vaši rodinu – strom života. 
S tímto pracovním listem si pracujte dle svého uvážení. 
Můžete si jej vytisknout třeba i dvakrát. Poprvé si do jablíček nakreslete 
portréty všech členů vaší rodiny. Podruhé si do jablíček k názvům 
členů rodiny můžeš napsat krátké povídání o každém z nich. (Jméno, 

jaké má vlasy, oči apod. – samozřejmě v angličtině.) 😊 

 
Můžete si nakreslit strom a jablíčka do něj vlepit, nechávám to na vás. 
Pokud ti některý z členů vaší rodiny pochybí, můžeš si pracovní list 
vytisknout znovu a jablíčko si dolepit, nebo si další jablíčka můžeš 
nakreslit ty sám/sama. 

Také si můžeš dokreslit své domácí mazlíčky. 😊 

Budu ráda, když mi vaše výtvory vyfotíte a pošlete, ale není to povinné. 
 



 
 

2. PÁTRACÍ AKCE 😊 

 
Na dalším pracovním listu najdeš obrázky zvířátek. Ve spodní části jsou 
jejich anglické názvy. Pracovní list si můžeš vytisknout, slovíčka 
vystříhat a nalepit pod správný obrázek. (Obrázky si můžete vybarvit.) 
Nebo si můžeš zvířátka překreslit a správný název zapsat pod svůj 
obrázek. 
Některá zvířátka zatím neznáš v angličtině a tady právě začíná tvoje 
pátrání. Zkus zjistit, co neznámá slovíčka znamenají. Potom teprve 

nalep nebo napiš správné slovíčko k obrázku. 😊 

A komu by se i teď na konci školního roku chtělo, může si nová slovíčka 

přepsat do slovníčku, ale opět to není povinné. 😊 
 
 
 



 
  

Přeji hodně zábavy při studiu angličtiny 😊 

 
Pokud byste potřebovali cokoliv vysvětlit, pište mi na můj školní e-mail: 
svrckova@9zszlin.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku. 
 

                   
 

                          ENJOY YOUR HOLIDAYS 
 

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. Sčítání a odčítání do 1000. Násobení 
a dělení do 1000. 
 
Dělení se zbytkem – PS str. 56 – 58 
Násobení a dělení jednociferného a dvojciferného čísla – PS str. 59 -
60 
Opakování str. 61- 63 
Minutovky č. 2 - dokončení 
 
Geometrie: Geometrické útvary a tělesa. Druhy čar. Bod. Úsečka. 
Přímka. Průsečík. Kruh. Kružnice. Trojúhelník. Jednotky délky. 
Polopřímka. 
  
Obvod trojúhelníku – PS str. 51 
Doporučuji pustit : https://www.youtube.com/watch?v=tbbYpzht5hU 
https://www.youtube.com/watch?v=2z64GnWkVoA 
https://www.youtube.com/watch?v=14UVL6obZwE 
https://www.youtube.com/watch?v=Sv8XfDePGME 
https://www.youtube.com/watch?v=JLISkSn3F_o 
 
   

  
PRVOUKA 

 

 UČ po stranu 80, PS po stranu 72 
 
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 
U vody https://www.youtube.com/watch?v=hZ5QCC70mgk 
Vodní živočichové – uhádneš je všechny?   
https://www.youtube.com/watch?v=IV5IfsIahPA 
O lese a o vodě - https://www.youtube.com/watch?v=JF-xK403XXs 
 
 

 
VÝCHOVY                

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tbbYpzht5hU
https://www.youtube.com/watch?v=2z64GnWkVoA
https://www.youtube.com/watch?v=14UVL6obZwE
https://www.youtube.com/watch?v=Sv8XfDePGME
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