
 
      

III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 21. září do 25. září 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, v tomto týdnu se žákům práce dařila už lépe a naplánované 

opakování učiva ze  2. ročníku zvládli velmi dobře. Pracovali v rychlejším tempu a s větší jistotou. 

Pochvalu si všichni zaslouží za opakovací test z prvouky, který dopadl výborně. Všechny pracovní 

listy a testy Vám zasílám k nahlédnutí v eurosložce. 

Už jenom několik jedinců občas neplní domácí úkoly také proto, že nepovažují za nutné povinnost 

zapsat si každý úkol do deníčku, ačkoliv je mají po celý den zapsané na tabuli – na kontrolu jejich 

zápisů se v tomto týdnu zaměřím. Vás žádám, abyste plnění jejich úkolů doma v tomto týdnu 

kontrolovali a podepisovali, aby se to pro žáky opět stalo samozřejmostí. V pondělí 21.9.2020 v 17:00 

se v ŠJ Hradská uskuteční jednání Rady rodičů Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín /schůzka pro třídního 

důvěrníka/.                                                                                                                                     Děkuji.                                                                                                      

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Opakování učiva 2. ročníku – Slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, 
mě. Slova se slabikami di, ti, ni. Psaní i/í po měkkých souhláskách. 
Psaní y/ý po tvrdých souhláskách. 
( pracovní listy, testíky, diktát) 
 
Čj – uč. po str. 16 
Čj – PS  po str. 11 
Čt -  po str. 12, mimoškolní četba  
Čtenářský deník – žáci provedou první zápis své přečtené knihy do 30. 9. 
PS – po str. 5           
    

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové: 

U1  *   Hello!  What´s your name?              *    My name is….. / I am 

 Colours - nová slovíčka!!! 

 Numbers – nová slovíčka!!! 

PS po str. 5 

Děti by měly znát všechna slovíčka ze slovníčku a umět i jejich psanou formu! 

Skupinka p. uč. Fojtíkové: 

U1   * Hello!  What´s your name?                *   My name is….. / I am 

 Colours - nová slovíčka!!! 

 Numbers – nová slovíčka!!! 

PS po str. 5 

Děti by měly znát všechna slovíčka ze slovníčku a umět i jejich psanou formu! 

   



 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Opakování učiva 2. ročníku -  Sčítání a odčítání do 100.            
Geometrie: opakování přímá, křivá a lomená čára, přímka, úsečka.  
(pracovní listy, testíky) 
 
M – velký PS  po  str. 17  
 
M – mPS  (matematické minutovky ) po str. 3 
 
Žáci si přinesou velký sešit geometrie ze 2. třídy. 
    

 
PRVOUKA 

 

 
Domov – Kde jsme doma. Česká republika – naše vlast. Praha – hlavní 
město ČR. 
(pracovní listy)  
 
Prv – uč. po str. 10 
 
Prv – PS  po str. 8 
    

 
VÝCHOVY                

 

 

 
TV –  cvičení obratnosti a rychlosti, cvičení na nářadí, šplh 
 
Hv –  nácvik písně Besdyde, Beskyde 
  
Pv –  studie zeleniny – co se skrývá uvnitř plodu 
 
Vv –  lavírovaná kresba podle modelu (každý žák si přinese papriku nebo 
rajče) 
  
   

 


