
 
      

III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 12. října do 16. října  2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, děkuji všem, kteří poslali příspěvky Spolku rodičů při 9. 

ZŠ Zlín za I. pololetí školního roku 2020/2021 ve výši 250 Kč na každého žáka a věřím, že během 

tohoto týdne donesou příspěvek i zbývající jednotlivci. Výuka na 1. stupni ZŠ probíhá nadále beze 

změny za zvýšených hygienických opatření. Upozorňuji, že v minulém týdnu proběhla naší třídou 

další vlna podzimní virózy, která se projevovala velkou bolestí hlavy a v krku, rýmou a kašlem. 

Postihla asi 5 žáků a nemůžeme se jí zbavit, neboť někteří takto postižení žáci i v tomto stavu 

chodili do školy místo toho, aby ji vyleželi doma.  

V tomto týdnu najdete hodnocení žáků v EŽK ve všech předmětech. Stávající ŽK  budou sloužit 

dále, zejména k oznámením a omluvným listům. 

Velkou pochvalu si zaslouží všichni žáci za zvládnutí opakování učiva 2. ročníku a doufám, že jim 

elán a snaha vydrží i u nového učiva. Děkuji Vám, rodičům, za spolupráci.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Nové učivo – Věta jednoduchá a souvětí 
(pracovní listy, testíky, diktát – souhrnné opakování) 
 
 Čj – uč. po str. 27                   Čj -  PS po str. 18 
 Čítanka – str. 34 až 37           Písanka – po str. 11 
 
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 
Skupinka p. uč. Střelcové: 

U1   

 Hello! What´s your name? 

 My  name is….. / I am 

 How old are you? I´m eight.  

 Colours, numbers – stále opakujeme!!! 

 Classroom bugs – nová slovíčka!!! 

PS po str. 7 

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 15. 10. budeme psát znovu testík z čísel!! 

 



 

Skupinka p. uč. Fojtíkové: 
 
U1 

 Opakování a procvičování číslovek 1 - 12 

 Test z psaní číslovek 

 Slovní zásoba: Classroom – třída – učebnice a pracovní sešit str. 6 

 Otázka a odpověď: What´s this? It´s a ….. 
 

 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Opakování učiva 2. ročníku –  Násobení a dělení číslem 5  
Geometrie – rozlišování rovinných útvarů a těles. 
(pracovní listy, testíky, pětiminutovky – souhrnné opakování) 
 
M – PS po str. 21 - násobilka 5, od str. 24 po str. 25 - geometrie 
M – Hravý početník 2. díl – násobilka 5 (opakování) po str. 13 
 
Nové učivo -  násobení číslem 6 
 
M – PS – str.26 
M – Hravý početník 2. díl str. 14 
M -  minutovky 1. díl str.6 
 

 
PRVOUKA 

 

 
Domov – Určování světových stran v přírodě. Typy krajiny 
(pracovní listy, práce s kompasem) 
 
Prv – uč. po str. 13 
Prv – PS po str. 11  
 
Vycházka (v případě příznivého počasí) - určování světových stran v terénu 
(podle plánu v pondělí nebo ve čtvrtek) 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv – Vycházka nebo možnost TV venku podle počasí. 
Bylo by ideální, kdyby žáci  přišli do školy v obuvi, ve které bychom pak 
mohli i cvičit venku – samozřejmě potřebujeme příznivé počasí. 
 
Hv – poslech video – symfonická báseň Vltava. 
 
Pv – Sběr přírodního materiálu – barevné listy 
 
Vv -  Malba – barvy podzimu na listech. 
 

 


