
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 15. února do 19. února 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, stále pokračujeme v distanční výuce podle daného rozvrhu. V Čj 

pomalu dokončíme už všechna vyjmenovaná slova a budeme je společně procvičovat.  V matematice všichni 

žáci pochopili písemné sčítání a odčítání. Také zde nás čeká ještě důkladné procvičování a pak začneme 

počítat do 1 000. Všem děkuji za docházku, za aktivitu a za výborné výsledky. Vím, že děti by rády šly už do 

školy, já i vy, rodiče, si to přejeme také a snad se nám to brzy splní. Jste moc šikovní a vydržte! 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Procvičování vyjmenovaných slov po Z, B, L, M, P, S  
 Nové učivo: Vyjmenovaná slovy po V  
(pracovní listy, doplňovací cvičení) 
 
 Čj – uč. po str. 79 
 Čj -  velký PS po str. 47   Čj – malý PS (Procvičování pravopisu) po str. 39 
 Čítanka – po str. 99  
 Písanka – str. 24  
 Naskenované pracovní listy str. 69, 70, 71,(nové str. 72, str. 28 – od úterý) 
  
Doporučení: žáci si mohou samostatně VS po Z, B, L, M, P, S, V 
procvičovat na www.skolakov.eu.  
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 Skupinka p. uč. Střelcové 

          · Uč se nová slovíčka  U5 – nová slovíčka (zapiš do slovníčku) 

eye [aɪ]           oko 

nose [nəʊz]    nos 

face [feɪs]       obličej 

hair [heə]       vlasy 

ear [ɪə]           ucho 

mouth /mauth/     ústa 

         I have got /ai hev got/      - Já mám 

         I´ve got /aiv got/                - Já mám 

Doplň si do slovníčku: 

She has got /ši: hez got/    Ona má 

She´s got /ši:z got/              Ona má 

He has got /hi: hez got/      On má 
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He´s got /hi:z got/               On má 

· Do sešitu AJ – Nakresli obličej svojí maminky (napiš nadpis MY MUM) a také 
obličej tatínka (napiš nadpis MY DAD) a popiš je pomocí She has got ……. a He has 
got ….. (podobně jako jsi to udělal u svého obličeje minulý týden). 

· PS str. 25 

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

Skupinka p. uč. Fojtíkové  

Unit 5 
slovní zásoba: Face - obličej 
popis obličejů pomocí tvarů: I have got, she has got, he has got 
čtení s porozuměním, psaní, mluvení 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Procvičování písemného sčítání, odčítání, násobilky 
Nové učivo: Čísla 0 až 1 000 
(pracovní listy) 
 
M  -  velký PS II. díl – po str. 36 -  procvičování 
M  -  velký PS II. díl  - od str. 46 po str. 47 – nové učivo – Čísla 0 až 1 000 
M  -   malý PS (pětiminutovky) 2. díl  str. 8 
Pracovní list str. 24, (nový naskenovaný pracovní  list – Matematika str. 1), 
což  jsou příklady na procvičování písemného sčítání a odčítání 
 
Doporučení: žáci si mohou příklady na procvičování násobilky 
samostatně procvičovat na www.skolakov.eu,  
 

 
PRVOUKA 

 

 
Opakování o lidském těle – Já to hravě zvládnu 
Nové učivo: Lidé a společnost. Povolání dospělých.  
  
Prv – uč.  str. 43 
Prv – PS  str. 37   
 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  bobování, sáňkování, stavění sněhuláků nebo si zacvičte doma v teple 

na: (zmáčkněte Ctrl a klikněte na odkaz) 
https://www.youtube.com/watch?v=jXT0xTeBJBs 
 
Hv –  poslech písniček pro děti 
 
Pv -  Vv – namaluj na výkres a pak vystřihni, jak si představuješ 
sněžného muže Jetiho podle příběhu v čítance na str. 78, 79 
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