
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 8. února do 12. února 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, stále pokračujeme v distanční výuce. V českém jazyce 

už se blížíme ke konci učiva vyjmenovaných slov a v tomto týdnu je budeme intenzivně, ale 

zábavně procvičovat. V matematice dokončíme učivo písemného odčítání. Za prvouku patří žákům 

pochvala za prokázané znalosti. Děti jsou šikovné a aktivní, ale už jim chybí kontakt se spolužáky. 

Velmi oceňuji Vaši pomoc, určitě to společně zvládneme.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Procvičování vyjmenovaných slov po Z, B, L, M, P  
 Vyjmenovaná slovy po S – dokončení a procvičování 
(pracovní listy, doplňovací cvičení) 
 
 Čj – uč. po str. 74 
 Čj -  velký PS po str. 44   Čj – malý PS (Procvičování pravopisu) po str. 29 
 Sloh – Telefonování – pravidla 
 Čítanka – po str. 95  
 Písanka – str. 23  
 Naskenované pracovní listy str. 69, 70, 71 
  
Doporučení: žáci si mohou samostatně VS po Z, B, L, M, P, S 
procvičovat na www.skolakov.eu.  
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupinka  p. uč. Střelcové 

· Přelož do sešitu: Dobré ráno! Jak se máš? Mám se dobře, děkuji. 

                                Dobré odpoledne! Jak se máš? Mám se dobře, děkuji. 

                                Dobrý večer! Jak se máš? Jsem unavený. Dobrou noc! 

 · My friend is a Monster str. 23 (číst) 

· U5 – nová slovíčka (zapiš do slovníčku) 

eye [aɪ]           oko      

nose [nəʊz]    nos 

face [feɪs]      obličej 

hair [heə]       vlasy 

ear [ɪə]           ucho 

mouth /mauth/      ústa 

http://www.skolakov.eu/


I have got /ai hev got/ - Já mám 

I´ve got /aiv got/           - Já mám 

      · Do sešitu AJ – Nakresli svůj obličej a popiš se: 

Např. Já mám modré oči. I have got blue eyes. 

          Já mám velký nos. I have got a big nose. 

          Já mám hnědé vlasy. I have got brown hair. 

· PS str. 24 

(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 
procvičování slovní zásoby a tvarů slovesa TO BE 
How are you? - mluvení, písnička 
My friend´s a monster, část 4 
opakování a dokončení lekce v pracovním sešitě 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Procvičování písemného odčítání, násobilka 
Nové učivo: Písemné odčítání s přechodem přes základ 
(pracovní listy) 
 
M  -  velký PS II. díl – po str. 33 
M  -   malý PS (pětiminutovky) 2. díl po str. 5 
Pracovní list str. 24  
 
Doporučení: žáci si mohou příklady samostatně procvičovat na 
www.skolakov.eu, www.rysava.websnadno.cz  
 
 

 
PRVOUKA 

 

 
Nové učivo: Lidské tělo – Růst a vývoj, Žiju zdravě, Správná výživa 
 
Prv – uč.  str. 40 
Prv – PS  str. 34   
 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  pokud bude sníh - vycházky venku, cvičení a běhání 
 
Hv –  poslech písniček pro děti 
 
Pv -  Vv – po doplnění naskenovaných pracovních listů str. 6, 27 v Čj 
obrázky vymaluj podle návodu 
 

 

http://www.skolakov.eu/

