
 
      

III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 11. ledna do 15. ledna 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, distanční výuka on-line bude probíhat jako v minulém týdnu 

podle rozvrhu hodin, který naleznete na webových stránkách školy. V eŽK jsem Vám zaslala návrh hodnocení 

žáků za 1. pololetí a další podrobnosti Vám sdělím na třídních on-line schůzkách, které se budou konat v úterý 

12. ledna od 16:30 (přihlásíte se na ně, stejně jako žáci na výuku, přes moji naplánovanou schůzku – 

pozvánku -  v kalendáři Teams). Těší se na Vaše názory na průběh distanční výuky v naší třídě. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Procvičování vyjmenovaných slov po Z, B, L  
(pracovní listy, doplňovací cvičení) 
Nové učivo: Vyjmenovaná slovy po M 
 
 Čj – uč. po str. 59 
 Čj -  velký PS po str. 39   Čj – malý PS (Procvičování pravopisu) po str. 17 
 Čítanka – po str. 77  
 Pracovní list str. 68, 69 
 
Doporučení: žáci si mohou samostatně VS po Z, B, L procvičovat na 
www.skolakov.eu.  
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 

Skupinka p. uč. Střelcové 

U3 – Super pets 

          · do sešitu nakreslit tři zvířátka a popsat je. 

            Např. FISH – IT IS A FISH. 

                                   IT IS LITTLE. 

                                   IT IS ORANGE AND WHITE. 

          · PS po str. 19 

   Pracovní list (bude vložený do eŽK a do souborů v Teamsech – skupina AJ 3.B - Str) 

          · Učit se slovíčka U3 (i psanou formu) 

Ve středu 13.1.2021 budeme psát kvíz on-line ze slovíček U3! 

 

http://www.skolakov.eu/


 

Skupinka p. uč. Fojtíkové 

 Pondělí 

lekce 3 - opakování slovní zásoby 

popis obrázků s výrazy LITTLE a BIG 

poslech a mluvení: hra na str. 16 
 
Středa 
procvičování slovní zásoby celé lekce 3 
My favourite pet - psaní a mluvení 
My friend´s a monster, část 3 
 
Čtvrtek 
Review A - učebnice str. 18 - poslech, čtení s porozuměním, psaní 

 
 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 
 

 
Procvičování násobilek 
(pracovní listy, pětiminutovka) 
Nové učivo: Odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 
 
M  -  nový velký PS II. díl – po str. 17 
M  -  malý PS  po str. 24 
Pracovní list str. 18, 20, opakování násobilky 
 
Doporučení: žáci si mohou příklady samostatně procvičovat na 
www.skolakov.eu, www.rysava.websnadno.cz  
 
 

 
PRVOUKA 

 

 
Nové učivo: Rodina -  Hospodaříme s penězi 
(opakování) 
 
Prv – uč.  str. 32 
Prv – PS  str. 26, 28   
 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  vycházky venku, bobujte, sáňkujte - pokud nasněží, bude to zábava 
 
Hv –  poslech písniček pro děti 
 
Pv, Vv –  zkus ve velkém PS matematiky na str. 19 cv. 1 namalovat barevně 
druhou polovinu obrázku motýla i letadla tak, aby obě poloviny obrázku byly 
souměrné a stejně barevné, využij k tomu pomocné čtvercové sítě – určitě 
na to příjdeš, zkoušeli jsme to ve 2. třídě.  
 
 
 
 

 

http://www.skolakov.eu/

