
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 25. ledna do 29. ledna 2021 

 

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

podle rozvrhu hodin, který už znáte. V pátek 29. ledna mají žáci pololetní prázdniny.  

Děti si zaslouží pochvalu za zvládnutí učiva a jejich známky za 1. pololetí jsou po zásluze velmi 

pěkné. Všichni si zaslouží také pochvalu třídní učitelky za aktivitu a plnění úkolů v nesnadném a 

náročném období distanční výuky.  Kdybych mohla, dám pochvalu také rodičům. Věřím tomu, že se 

brzy sejdeme ve škole. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Nové učivo: Vyjmenovaná slovy po P – dokončení 
Procvičování vyjmenovaných slov po Z, B, L, M  
(pracovní listy, doplňovací cvičení) 
 
 Čj – uč. po str. 65 
 Čj -  velký PS po str. 42   Čj – malý PS (Procvičování pravopisu) po str. 24 
 Čítanka – po str. 87  
 Písanka – str. 20, opiš krasopisně hádanky 
  
Doporučení: žáci si mohou samostatně VS po Z, B, L, M, P procvičovat 
na www.skolakov.eu.  
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové 

· U11 – nová slovíčka (naučit se)!! 

· Napsat si do slovníčku SHE /ši:/ - ona, SHE IS /ši: iz/ - Ona je 

                                            HE /hi:/ - on, HE IS /hi: iz/ - On je 

· Přepsat věty str. 21/cvičení nahoře (k tomu namalovat obrázky) 

· Popsat obrázky str. 21/cvičení dole (ústně i písemně) 

· PS str. 20, 21 

(Cvičení vypracovávají pouze děti, které nejsou přítomny na on-line výuce. 
Jinak cvičení procházíme společně, vysvětlujeme se a společně 
vypracováváme.)      

Skupinka p. uč. Fojtíkové 

Lekce 4  
Slovní zásoba - pocity 
Tvary slovesa TO BE: I AM - jsem, HE IS - on je, SHE IS - ona je 
Otázka a odpověď: Are you happy? Yes, I am. x No, I´m not. 
 

http://www.skolakov.eu/


 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Nové učivo: Písemné sčítání se součtem 10 a s přechodem přes základ 
(pracovní listy) 
 
M  -  velký PS II. díl – po str. 27 
M  -  malý PS  po str. 30 
Pracovní list str. 23, opakování násobilky 
 
Doporučení: žáci si mohou příklady samostatně procvičovat na 
www.skolakov.eu, www.rysava.websnadno.cz  
 

 
PRVOUKA 

 

 
Nové učivo: Lidské tělo – Vnitřní orgány 
(opakování) 
 
Prv – uč.  str. 35 
Prv – PS  str. 30   
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  vycházky venku, cvičení a běhání 
 
Hv –  poslech písniček pro děti 
 
Pv, Vv – Veselá rukavička - obkresli tužkou svoji ruku, na konci každého 
prstu namaluj legrační hlavičku se zimní čepičkou a vymaluj. Každý prst 
pojmenuj – napiš nad každou čepičku jméno prstíku s velkým začátečním 
písmenem podle skutečnosti (Malíček,…) 
 

 

http://www.skolakov.eu/

