
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 16. listopadu do 20. listopadu  2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, i v tomto týdnu pokračujeme v on-line výuce podle rozvrhu, 

který je na webových stránkách naší školy. V úterý je státní svátek a na tento den nezadávám on-line 

výuku. Děkuji za Vaši důslednou pomoc při výuce e a velmi mě těší, že všichni žáci jsou na on-line 

výuce přítomni. V případě potřeby můžete se mnou komunikovat přes školu on-line. Přeji Vám  

příjemné volné dny a odežeňte aspoň na chvíli děti od počítačů a běžte do přírody. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

Pondělí 16. 11. –  ON – LINE  výuka od 7:55 do 8:40 
 
a)  Společné opakování významu VS po Z 
b)  Procvičování VS po Z v novém PS Procvičování pravopisu na str. 40, 41 
c)  Diktát vyjmenovaných a příbuzných slov po Z 
d)  PS str. 47 cv. 1, 2, 3. 
e)  Procvičování ve cvičeních na www.skolakov.eu  
 
Středa  18. 11. -  ON  -  LINE výuka od 8:50 do 9:35 
 
a)  Společné procvičování VS po Z se zdůvodňováním psaní i/í, y/ý po Z 
b)  Ústní zkoušení VS po Z 
c)  Procvičování ve cvičeních na www.skolakov.eu  
d)  Procvičování v PS Procvičování pravopisu na str. 42, 43 
 
Čtvrtek 19. 11. –  ON – LINE  výuka od 7:55 do 8:40 
 
a)  Společné procvičování VS po Z se zdůvodňováním psaní i/í, y/ý po Z 
b)  Diktát, doplňování i/í, y/ý po Z 
c)  Procvičování v novém PS Procvičování pravopisu na str. 42, 43 
 
Pátek  20. 11.  -  ON – LINE  výuka od 7:55 do 8:40 
 
a)  Úvod do VS po B – seznámení s řadou VS po B 
b)  Společná práce v uč. Čj na str. 42 
c)  Prezentace VS po B na www.skolakov.eu 
 
Samostatná práce během týdne: 
 
Úkoly, které žáci budou plnit a psát do sešitu Čj nebo do PS, budou zadávány na 
konci hodin on-line výuky průběžně. 
 
Čtení – čítanka str. 52 až 54 během týdne si čti na těchto stranách 
 
Psaní – v písance splň úkoly na str. 22 
 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové:  

U2 – The TV show !!! nová slovíčka!!! 

· Vypočítej do sešitu AJ tyto příklady. Výsledek napiš anglicky. 

http://www.skolakov.eu/
http://www.skolakov.eu/
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10 + 3 =                   14 – 5 =                9 + 9 =              13 + 5 = 

12 – 4 =                  20 – 6 =               19 + 1 =              5 + 2 = 

                             2 . 8 =                       3 . 6 =                   4 . 5 =                5 . 3 = 

· Uč. str. 12 – přečti si, vytvoř si doma podobnou kartičku a nalep ji do sešitu. Vytvoř 
kartičku i     pro tvého kamaráda. J 

· PS str. 12 

· Napiš do sešitu, všechna slovíčka, která znáš a vidíš na obrázku. Piš i jejich barvu, např. 

 a brown table 

 
 

ON – LINE výuka bude probíhat v pondělí 16. 11. v 9:55 h, ve středu 

18. 11. v 7:55 h a ve čtvrtek 19.11. v 8:50 hod.  

Děti by měly znát všechna slovíčka ze slovníčku a umět i jejich psanou formu! Učte se, 

prosím, s dětmi slovíčka postupně, jelikož jich bude stále přibývat. Moc děkuji!!!!  

Skupinka p. uč. Fojtíkové:  
 

Pondělí: 
slovíčka: The TV show - učebnice str. 10 
otázka a odpověď: What colour is the clock? It is orange and white. 
 
Středa: 
slovíčka lekce 2 - procvičování a výslovnost 
pracovní sešit str. 10 
 
Čtvrtek: 
opakování číslovek 1 - 12 
číslovky 13 - 20 

 

                   



 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Pondělí 16. 11. -  ON – LINE  výuka od 8:50 do 9:35 
 
a)  procvičování násobilek – žáci musí prokázat znalost řad násobků 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 podle Domečku násobků, budu hodnotit vaše znalosti  
b)  pětiminutovka z příkladů ve velkém PS – na str. 44 cv. 3 
společná práce ve velkém PS str. 45 
 
Středa 17. 11. -  ON – LINE  výuka od 9:55 do 10:40 
 
a)  společná práce – vyvození násobení a dělení číslem 10 ve velkém PS 
str. 46, 47 
b)  procvičování násobilek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 
Čtvrtek 19. 11. – ON – LINE výuka od 9:55 do 10:40 
 
a)  Zaokrouhlování na desítky - společná práce ve velkém PS na str. 48 
b)  Procvičování násobilek a zaokrouhlování výsledků na desítky  - Hravý 
početník str. 28 
b) Samostatná práce: procvičuj násobilku 9 ve Hravém početníku str. 26, třetí 
sloupec, str. 27 také třetí sloupec. 
 
Pátek 20. 11. -  ON – LINE  výuka od 8:50 do 9:35  
 
a)  Procvičování násobení a dělení – ukončení učiva násobilek 
b)  Ústní zkoušení všech žáků, www.skolakov.eu  
c)  Hodnocení dovedností žáků v souvislosti se znalostí počítání v oboru 
násobilek. 
 
Samostatná práce během týdne: 
 
Úkoly, které žáci budou plnit do PS, budou zadávány na konci hodin on-line 
výuky průběžně. 

 
PRVOUKA 

 

 
Pátek  13. 11. – ON – LINE  výuka od 9:55 do 10:40 
 
Nové učivo: Svět kolem nás – Vlastnosti látek, skupenství látek 
a)  Lidské smysly, pevné, kapalné a plynné skupenství, voda 
b)  Prezentace učiva www.skolakov.eu  
c)  Společná práce v  uč. na str. 21, 22, PS na str. 19 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv – Při vycházkách do přírody v doprovodu rodičů můžete navštívit v případě 
pěkného počasí dětské hřiště nebo lanové centrum a zacvičit si tam společně.. 
Hv –  Pořádáme krátké koncerty po závěrečných hodinách on-line výuky, ve 
kterých vystupují naši spolužáci s ukázkami hry na hudební nástroje.   
Pv – Pomoz mamince slavnostně prostřít stůl pro celou rodinu, když budete ve 
volných dnech obědvat všichni doma – maminka ti jistě poradí, jak se to dělá. 
Vv – Namaluj mi, jak takový slavnostní stůl vypadá se správně položenými 
příbory, talířky atd.(můžeš si i vymýšlet podle svě představy) z pohledu shora a 
ať je pěkně barevný a nazdobený.  
 

 

http://www.skolakov.eu/
http://www.skolakov.eu/

