
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 29. března do 2. dubna  2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, v tomto týdnu bude distanční výuka probíhat pouze tři 

dny, protože ve čtvrtek 1. 4. začínají dětem velikonoční prázdniny. Užijte si je s dětmi pohodově a 

pokud možno v přírodě. K distanční výuce se vrátíme v úterý 6.4. podle platného rozvrhu. Jak se 

bude situace vyvíjet dál, Vám v tuto chvíli nesdělím. Určitě však budete vedením naší školy 

informováni. Děkuji všem rodičům za spolupráci a přeji bezstarostné, odpočinkové Velikonoce.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Nové učivo: Slovní druhy – zájmena, číslovky, slovesa 
Procvičování VS, podstatných a přídavných jmen  
 (doplňovací cvičení) 
 
 Čj – uč. po str. 91 
 Čj -  velký PS po str. 59    
 Čj –  nový PS Slovní druhy po str. 22 
 Čítanka – po str. 120 až 125  
 Písanka – str. 30 
 Pracovní listy str. 34, 35, 36, 38, 
  
Doporučuji, abyste si o velikonočních prázdninách přečetli zajímavou     
knížku, zlepšíte se tak ve čtení a ještě si můžete udělat další zápis do 
Čtenářského deníku. 
  
Doporučení: žáci si mohou samostatně procvičovat vyjmenovaná slova, i 
slovní druhy na www.skolakov.eu.  
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové 

· Uč se nová slovíčka U6 – My family 

· Do sešitu napiš nadpis MY FAMILY a napiš šest vět o vaší rodině.  

· (Např. I have got two brothers. My mum has got long hair.  

   My dad has got   blue eyes. Atd.) 

 · PS str. 29 

 · Uč. str. 30 – Zkusit číst a přeložit + odpovědět na otázky. 

· (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 6 – Family 

How many brothers / sisters have you got? - otázka a odpověď 

Easter – Velikonoce 

základní slovní zásoba 

http://www.skolakov.eu/


MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 
 

Nové učivo: Sčítání a odčítání do 1 000 s přechodem 100 
Procvičování písemného sčítání, odčítání, násobilky 
(pracovní listy) 
 
M  -   nový velký PS III. díl po str. 19  
M  -   malý PS (minutovky) 2. díl  po str. 14 
Pracovní listy str. 38, 39 
 
Doporučení: žáci si mohou příklady na procvičování násobilky a hravé 
procvičování sčítání a odčítání do 1 000 bez i s přechodem přes 100 
samostatně procvičovat na www.skolakov.eu,  
 

 
PRVOUKA 

 

 
Nové učivo: Život na Zemi – Voda, Velikonoce – svátky jara 
                    
Prv – uč. str. 51 a str. 54 
Prv – PS str. 43 a str. 47   
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  o velikonočních prázdninách sportujte v přírodě 
 
 Hv – zpívání písniček pro děti nebo písniček z pohádek 

 
 Pv,  Vv – Velikonoce se blíží – vymaluj naskenované pracovní listy str. 34, 
35 s velikonočními motivy a využij nabídnutých návodů na zdobení 
velikonočních vajíček 
 

 

http://www.skolakov.eu/

