
      

III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 5. října do 9. října  2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, v tomto týdnu vybíráme příspěvky Spolku rodičů při 9. ZŠ 

Zlín za I. pololetí školního roku 2020/2021 ve výši 250 Kč na každého žáka. Pomalu dokončíme 

intenzivní opakování učiva 2. ročníku v Čj a M, v Prv již probíráme nové učivo 3. ročníku a chci Vás 

upozornit, aby si žáci doma učivo vždy na další hodinu zopakovali, neboť obsahuje více nových 

pojmů a je náročnější než ve 2. třídě. V tomto týdnu najdete hodnocení žáků v EŽK ve všech 

předmětech, stávající ŽK, kde jsem žáky hodnotila motivačně pouze jedničkami, smajlíky, slovně či 

počtem bodů nebo počtem chyb  budou sloužit dále, zejména k oznámením a omluvným listům. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Opakování učiva 2. ročníku –  Párové souhlásky uvnitř a na konci 
slova. 
(pracovní listy, testíky, diktát) 
 
 Čj – uč. po str. 21                   Čj -  PS po str. 15 
 Čítanka – str. 13 až 22           Písanka – po str. 8 
 
Žáci dosud zvládli opakování učiva z 2. ročníku velmi dobře. 
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 

Skupinka p. uč. Střelcové: 

U1   

 Hello! What´s your name? 

 My  name is….. / I am 

 Colours  

 Numbers – nová slovíčka!!! 

 Classroom bugs – nová slovíčka!!! 

PS po str. 6 

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

Učte se, prosím, s dětmi slovíčka postupně, jelikož jich bude stále přibývat. Moc 

děkuji!!!! 

Ve středu 7. 10. Budeme psát znovu testík z barviček!!! 

Skupinka p. uč. Fojtíkové: 
 
U1 

 Colours – barvy -  opakování, diktát 

 Numbers – číslovky 1 – 12 – slovní zásoba, výslovnost, psaní 

 



 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Opakování učiva 2. ročníku –  Násobení a dělení číslem 3, 4.  
Geometrie – rozlišování rovinných útvarů a těles. 
(pracovní listy, testíky, pětiminutovky) 
 
M – PS po str. 19 - násobilka 3,4, od str. 22 po str. 23 - geometrie 
M – Hravý početník 2. díl – násobilka 3, 4 (opakování) po str. 11 
 
Pokud budete mít zájem o procvičování a zdokonalování v násobilce, 
poskytnu žákům příklady navíc na požádání – není to povinné, vycházím 
Vám tím vstříc, abyste si příklady nemuseli vymýšlet. Výkony jednotlivých 
žáků jsou rozdílné, neboť ne všichni žáci zvládli toto učivo v době karantény 
tak, jak potřebujeme pro další práci v matematice. Velmi pozitivní je, že děti 
mají samy zájem a snaží se.  
 

 
PRVOUKA 

 

 
Domov – Krajina kolem mého domova. Orientace v krajině. 
(pracovní listy) 
 
Prv – uč. po str. 12 
Prv – PS po str. 11  
 
Vycházka (v případě příznivého počasí) - určování světových stran v terénu 
(podle plánu ve čtvrtek) 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv – Cvičení na nářadí, šplh, možnost TV venku. 
Bylo by ideální, kdyby žáci  přišli do školy v obuvi, ve které bychom pak 
mohli i cvičit venku – samozřejmě potřebujeme příznivé počasí. 
 
Hv – Hymna ČR – video. 
 
Pv – Sběr přírodního materiálu – pozorování změn v přírodě. 
 
Vv -  Barvy podzimu -  malba. 
 

 


