
III. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

    
TÝDEN:      12.10. – 16.10. 2020 

Informace pro rodiče: 

Stále opakujeme učivo 2. ročníku.  

Domácí úkoly mají žáci každý den kromě pátku.  
Vybíráme příspěvek Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín za 1. pololetí školního roku 
2020/2021 ve výši 250 Kč.   

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

 
Učebnice do str. 21 – Psaní i, y po měkkých a tvrdých souhláskách,  

- Párové souhlásky 
Pracovní sešit  - do str. 15 
Písanka č. 1  - do str. 11 
Čítanka - do str. 30 – Praotec Čech, Praha 
(Žáci dostali domů Čtenářské deníky – po přečtení knihy si podle vzoru 
udělají zápis; doporučená literatura je na konci Čtenářského deníku – pokud 
si žák vybere jinou knihu než ze seznamu, přinese mi ji ukázat; do konce 
listopadu zapsaná minimálně 1 kniha) 
 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

 

Anglický jazyk – skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 

 opakování a procvičování číslovek 1 - 12,  
 test z psaní číslovek 

 slovní zásoba: Classroom - třída - učebnice a pracovní sešit str. 6 
 otázka a odpověď: What´s this? It´s a ..... 

 
Anglický jazyk – skupina Mgr. Miroslavy Svrčkové 
 
Učebnice – Unit 1 – Classroom bugs (nová slovní zásoba) 
Procvičování barev a čísel 1–12 – výslovnost i pravopis 
 
Ve středu testík: čísla 1-6 – písemně 
 
Do hodin angličtiny si děti nosí učebnici, pracovní sešit, sešit English a 
slovníček. Prosím rodiče o kontrolu před každou hodinou a předem děkuji. 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

 
Pracovní sešit 1. díl – do str. 31. Procvičujte doma stále násobení a dělení 
2, 3, 4, 5. 
Početník 2. díl – do str. 10 
Minutovky 1. díl - do str. 3 



 
PRVOUKA 

 

 
Pracovní sešit do str. 13 – Domov, Stromy a keře, Byliny 
 

 

VÝCHOVY                

 

 

  

TV – Lavičky, šplh, Míče – hod, Švihadlo, Kotoul 

Vv – Podzim – vodové barvy, tempery  

Pv – Parník, Talíř s jablky, Krabička  

Hv – Pekla vdolky, Slunéčko zachází za hory, Vyletěla holubička, Beskyde, Beskyde - 

rytmus, dynamická znaménka, notová osnova, houslový klíč 

 


