
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 14. září do 18. září 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, úspěšně pokračujeme v důkladném opakování učiva 

2. ročníku zejména v Čj, M a Prv. Stále bojujeme s velkou únavou, protože žáci mají denně 5 

vyučovacích hodin a dosud si nezvykly na rytmus školního roku. Občas se objeví neplnění úkolů a 

zapomínání pomůcek. Důsledně dodržujeme dohodnutá pravidla chování žáků o přestávkách. Velmi 

všechny chválím za dodržování hygienických opatření a za bezprostřední přístup žáků, kteří si sami 

dají i ve třídě roušku s odůvodněním, že mají rýmu a nechtějí nikoho nakazit. Celkově jsem spokojena 

(u velké většiny žáků) se znalostmi učiva v Čj a M při opakování znalostí z 2. ročníku a musím je za to 

velmi pochválit. Poděkování patří i Vám, rodičům, kteří jste v době distanční výuky plnili zadané úkoly 

s dětmi a nenechali jste učení jen na nich. Chvalte je za práci ve škole a myslím si, že se příští týden 

přiblížíme tempu, kterým žáci pracovali na začátku 2. pololetí ve 2. třídě. 

PS: Prohlédněte řádně dětem vlasy, nejsme jediná třída ani jediná škola, kde se v tuto dobu objevily 

vši.                                                                                                                    Děkuji. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Opakování učiva 2. ročníku – samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky, 
psaní u – ů – ú.  Abeceda.  Slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. 
( pracovní listy, testíky, diktát) 
 
Čj – uč. str. 7 až str. 11 
Čj – PS  str.6 až str. 9 
Čt -  str. 6 až str. 9, mimoškolní četba, Čtenářský deník 
PS – str. 3 až str. 5           
    

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 
Skupinka p. uč. Střelcové 
U 1 

 Hello! What´s your name?   My name is … / I am … 

 Colours -  nová slovíčka   PS po str. 4 
  

Skupinka p. uč. Fojtíkové  
 

 Otázka a odpověď:  What´s your name? 

 Písnička: Hello, Superstar! 

 Slovní zásoba : Colours - barvy 
 

   

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Opakování učiva 2. ročníku -  Sčítání a odčítání do 100, porovnávání 
čísel, slovní příklady 
(pracovní listy, testíky) 
 
M – velký PS  str. 8 až str. 11  
 
M – mPS  (matematické minutovky ) po str. 4 
    



 
PRVOUKA 

 

 
Opakování učiva 2. ročníku – Doprava, dopravní situace u školy, 
dopravní značky, semafor, důležitá telefonní čísla, cestování 
v dopravních prostředcích 
(pracovní listy, testík)  
 
Prv – uč. po str. 5 (v pondělí žáci obdrží učebnici 3. ročníku, dosud jsme s ní 
pracovali jen na interaktivní tabuli) 
 
Prv – PS  po str. 5 
    

 
VÝCHOVY                

 

 

 
TV –  posilovací cvičení, šplh 
 
Hv –  opakování písní z  2. ročníku 
  
Pv –  skládání  papíru podle návodu - parník  
 
Vv –  mísa s ovocem – kresba ovoce (každý žák si přinese nějaké ovoce, co 
máte doma) 

 


