
 
      

III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 2. listopadu do 6. listopadu  2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, v tomto týdnu bude denně probíhat on-line výuka a 

musela jsem své hodiny zkombinovat s on-line výukou angličtiny. Proto nedodržujeme přesně 

původní rozvrh hodin. Úkoly z psaní a čtení mohou žáci plnit i v jiných dnech, kdy nemají tolik on- 

line výuky. Děkuji Vám, že jste všichni žákům nápomocni. V případě potřeby můžete se mnou 

komunikovat přes školu on-line.   

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

Pondělí 2.11. – Sloh – Vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy. 
Zkus si připravit zajímavé představení pro celou rodinu. Jak na to?  
V učebnici  Čj na str. 40 najdeš návod. 
Přečti si úryvek pohádky (cv. 1) a splň úkol (cv. 2). Dovyprávěj pohádku 
podle obrázků od 1. do 7. a používej k tomu slovesa v nabídce, aby tvé 
vyprávění bylo zajímavé (ke každému obrázku stačí 2 věty). Pak své 
vyprávění přednes celé rodině. Určitě je potěšíš! 
 
Úterý 3.11. -  ON – LINE  výuka od 8:00 
 
Slova příbuzná – slova se společným kořenem 
a) opakování učiva z minulé on-line hodiny, uč. Čj str. 36 
b) zároveň si zopakujeme učivo prvouky o lese 
c) společné procvičování učiva na www.skolakov.eu 
d) procvičování v uč. Čj na str. 37 
Připrav si učebnici Čj, folii (vygumovanou a čistou) a tužku, sešit Čj a 
pero. 
 
Středa 4.11. 
Opakování učiva – nauka o slově 
Čj – PS str. 27 splň všechna cvičení 
Čtení – čítanka str.160 až 162 – dozvíš se něco nového, co potřebuješ do 
prvouky o lese, stromech a houbách. 
 
Čtvrtek 5.11. 
Čtení – čítanka str. 40 až 44 – máme nový měsíc listopad, tak se o něm 
něco dozvíš, také něco o stromech a zvycích. 
Nezavírej čítanku a podívej se na str. 45. Budeš ji potřebovat ke splnění 
dalšího úkolu v písance 
Psaní – v písance na str. 19 napiš věty o kosovi a vrabci podle čítanky. 
 
Pátek 6.11.  ON – LINE  výuka od 8:00 
 
Slova příbuzná: předpona – kořen – přípona 
a) opakování učiva z minulé on-line hodiny, uč. Čj str. 37 
b) společné procvičování učiva na www.skolakov.eu 
c)  procvičování v uč. Čj na str. 38, 39 
Připrav si učebnici Čj, folii (vygumovanou a čistou) a tužku, sešit Čj a 
pero. 
 
 

http://www.skolakov.eu/
http://www.skolakov.eu/


ANGLIČTINA 
 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové:  

ON – LINE výuka bude probíhat v pondělí 2. 11. v 10:00 h, ve středu 

4. 11. v 8.00 h a ve čtvrtek 5. 11. v 9:00 hod. 

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!!!! 

Dokončení lekce 1 

Pondělí: 

· opakování slovní zásoby: čísla, barvy, classroom things – do sešitu 

přepiš, přelož do češtiny a namaluj: 

a red pen, a blue bag, a green ruler, a white rubber, a pink pencil, 

a brown book, orange three, yellow two, purple eight 

· do slovníčku si napiš tyto fráze: Here you are – Tady máš 

Please - Prosím 

Thank you – Děkuji 

Výslovnost těchto nových slovíček najdeš v pracovním sešitě na 

straně 67 a 68. Zapiš si do slovníčku. 

Středa: 

· zopakuj si povely a nauč se je: Stand up 

Sit down 

Point to 

· přečti si ještě jednou písničku na str. 7 + zkus si ji znovu přeložit 

· PS str. 9 

Čtvrtek: 

· přelož do angličtiny tato slovní spojení a napiš je do sešitu: 

modrá aktovka, červená desítka, moje pravítko, bílá guma, 

stoupni si, sedni si, pět knih, osm tužek, modré pero, moje 

pouzdro, děkuji 

NEZAPOMEŇ – u množného čísla musíš dát za podstatné jméno -s, 

např. two rulers, eight books, eleven pens) 



· zkus si přečíst a přeložit komiks v učebnici na str. 9 

Nová slovní zásoba: monster /monst(r)/– obluda, příšera 

comic /komik/ - kreslený příběh 

cave /keiv/ - jeskyně 

come on! /kam on/ - pojď, dělej! 

look! /luk/ - podívej 

Zapiš si do slovníčku! 😊 

Skupinka p. uč. Fojtíkové: 
 

V týdnu od 2. 11. budou všechny hodiny angličtiny probíhat on-line. 
2.11. pondělí 

  slovíčka lekce 1 
 What´s this? a odpověď - procvičování 
 Instrukce a písnička str. 7 

4. 11. středa 

 slovíčka lekce 1 
 Instrukce a písnička 
 procvičování v pracovním sešitě 

5. 11. čtvrtek 

 popis obrázku na str. 8 
 procvičování slovní zásoby lekce 1                  

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 
 

Pondělí 2. 11. -  ON – LINE  výuka od 8:00 
 
a)  procvičování násobilek 6, 7 (pětiminutovka z násobilky 6) – připravte 
si sešit Pětiminutovek 
b)  společná práce v PS Hravém početníku str. 17, 19, 21 – poradím vám 
s počítáním příkladů se závorkami i bez nich 
c)  vysvětlení příkladů z velkého PS str. 32, 33 
d) Samostatná práce: PS str. 32, 33 – dopočítej všechny příklady podle 
návodu z on-line výuky 
 
Úterý 3.11. 
Velký PS str. 34 všechny příklady 
 
Středa 4.11. 
Velký PS str. 35 všechny příklady 
 
Čtvrtek 5.11. – ON – LINE výuka od 8:00 
 
Nové učivo – násobení a dělení číslem 8   
a) Společné vyvození nového učiva – připrav si velký Ps str. 36, 37,  
2 barevné zvýrazňovače a pero. 
b) Samostatná práce: PS str 36, 37 - dopočítej všechny příklady podle 



návodu z on-line výuky 
c) PS Hravý početník -  str.22, 23 
 
Pátek 6.11.  
Procvičování  násobení a dělení 8, řady násobků 8 zpaměti 
PS Hravý početník -  str.24, 25 (zkus i poslední sloupec) 
 

 
PRVOUKA 

 

 
Úterý 3.11. -  ON – LINE  výuka od 10:00 
 
Nové učivo – Živá příroda - Houby 
a) vyvození učiva z uč. str. 16 
b) společné řešení úkolů v PS str.14 – připrav si 8 zastrouhaných různě 
barevných pastelek a pero 
 
Pátek 6.11. – ON – LINE  výuka od 10:00 
 
Nové učivo – Živá příroda – Ovoce, zelenina 
a) vyvození učiva z uč. str. 17, 18 
b) společné řešení úkolů v PS str.15, 16 - připrav si 5 zastrouhaných 
různě barevných pastelek a pero 
c) Samostatná práce: PS str.15 cv. 2,3 
    PS str. 16 cv. 2a, do sešitu ČJ napiš úkol označený v PS jako ČJ 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv – Vycházka v lese s rodiči – zkus najít a poznat nějaké houby, rodiče ti 
jistě poradí. 
 
Hv – poslouchejte hudbu, zpívejte si a třeba i zatančete.  
 
Pv – Sběr přírodního materiálu – barevné listy, lisování. 
 
Vv -  Pokud nějakou houbu najdeš (nejlépe bedlu) zkus si udělat krwesbu 
z výtrusů houby podle návodu v Prv – PS str.14. 
 

 


