
 

III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 9. listopadu do 13. listopadu  2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, i v tomto týdnu pokračujeme v on-line výuce podle 

rozvrhu, který je na webových stránkách naší školy. Úkoly z psaní, čtení a samostatné práce mohou 

žáci plnit i v jiných dnech, neboť mají mít výuku 5 vyučovacích hodin denně a on-line výuka trvá jen 

3 hodiny denně.. Děkuji Vám, že Vy, rodiče, žákům  pomáháte a velmi mě těší, že všichni žáci jsou 

na on-line výuce přítomni. V případě potřeby můžete se mnou komunikovat přes školu on-line.   

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Pondělí 9. 11. –  ON – LINE  výuka od 7:55 do 8:40 
 
a) společné opakování učiva o slovech příbuzných, vyhledávání kořene 
slova, určování předpony a přípony 
b)  Nové učivo – obojetné souhlásky, řady vyjmenovaných slov -  
společná práce  v uč. na str. 41,  
 
Úterý 10. 11. –  ON – LINE výuka od 7:55 do 8:40 
 
Nové učivo - Vyjmenovaná slova po Z  
a)  Společné vyvození učiva v učebnici na str. 80 
b)  Seznámení s řadou VS  (vyjmenovaných slov ) 
c)  Vysvětlení významu VS po Z 
d)  Procvičování VS po Z na www.skolakov.eu  
 
Středa 11. 11.  – ON – LINE výuka od 8:50 do 9:35 
 
a)  Společné procvičování VS po Z 
b)  Vyhledávání slov příbuzných   
c)  Rozlišení slov brzy x brzičko – uč. str. 80 
d)  Procvičování a seznámení s novým PS Procvičování pravopisu na 
str. 40 
 
Čtvrtek 12. 11. –  ON – LINE  výuka od 7:55 do 8:40 
 
a)  Společné procvičování VS po Z 
b)  Rozlišení slov nazývat se x zívat 
c)  Procvičování v uč. na str. 81 a v novém PS Procvičování pravopisu 
na str. 40 
 
Pátek  13. 11.  -  ON – LINE  výuka od 7:55 do 8:40 
 
a)  Společné procvičování VS po Z 
b)  Procvičování VS po Z v novém PS Procvičování pravopisu na str. 
41, 42 
c)   Zkušební diktát 
 
Samostatná práce během týdne: 
Čtení – čítanka str. 46 až 51 během týdne si čti na těchto stranách 
Psaní – v písance splň úkoly na str. 20, 21 

http://www.skolakov.eu/


 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 

Skupinka p. uč. Střelcové:  

U2 – The TV show !!! nová slovíčka!!! 

· Uč. str. 10 – vypsat si do slovníčku slovíčka – doplnit si výslovnost 

a překlad pomocí slovníčku v pracovním sešitě 

PS str. 10/cv. 1, 2 

· Uč. str. 11 – vypsat si do slovníčku číslovky 13 – 20 – doplnit si 

výslovnost a překlad pomocí slovníčku v pracovním sešitě 

PS str. 11 (celá) 

Do eŽK jsem vložila do skupiny AJ III. B tři pracovní listy na 

číslovky 1 – 20. Najdete je v rozvrhu hodin, v pondělí 9.11. (fialové 

V). J Pracovní listy jsou vloženy i v Teams (Soubory – výukové 

materiály – numbers). 

ON – LINE výuka bude probíhat v pondělí 9. 11. v 9:55 h, ve 

středu 11. 11. v 7:55 h a ve čtvrtek 12. 11. v 8:50 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!!!! J 

 

 
Skupinka p. uč. Fojtíkové: 
 

Pondělí 

 opakování slovní zásoby lekce 1 
 příběh: My friend is a monster 

Středa 

 dokončení cvičení v pracovním sešitě 
 zdvořilost: Please, Here you are, Thank you 

Čtvrtek 

 opakování písniček, instrukcí 
 nová slovíčka lekce 2 

 
             

            



 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Pondělí 9. 11. -  ON – LINE  výuka od 8:50 do 9:35 
 
a)  procvičování násobilek – žáci musí prokázat znalost řad násobků 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 podle zalaminovaného Domečku násobků, budu hodnotit 
vaše znalosti 
b)  společná práce ve velkém PS str. 38, 39 
d) Samostatná práce: procvičuj násobilku 8 ve velkém PS na str. 38, 39 
podle pokynů při on-line výuce. 
 
Úterý 10. 11. -  ON – LINE  výuka od 8:50 do 9:35  
 
a)  procvičování násobilek – žáci musí prokázat znalost řad násobků 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 podle zalaminovaného Domečku násobků, budu hodnotit 
vaše znalosti 
b)  počítání s vysvětlením  v PS Hravém početníku str. 22, 23, 24, 25  
poradím vám s počítáním příkladů se závorkami i bez nich na str. 25 
c) pětiminutovka z násobení a dělení 8 
d) počítání v malém PS (minutovky) na str. 10, 11 
 
Středa 11. 11. -  ON – LINE  výuka od 9:55 do 10:40 
 
a)  společná práce – vyvození násobení a dělení číslem 9 ve velkém PS 
str. 40, 41 
d) Samostatná práce: procvičuj násobilku 9 ve Hravém početníku str. 26 
první 2 sloupce, str. 27 také první dva sloupce. 
 
 
Čtvrtek 12. 11. – ON – LINE výuka od 9:55 do 10:40 
 
a)  Procvičování násobení a dělení číslem 9, řady násobků 9 
společná práce ve velkém PS na str. 42, 43   
b) Samostatná práce: procvičuj násobilku 9 ve Hravém početníku str. 26, 
třetí sloupec, str. 27 také třetí sloupec. 
 
Pátek 13. 11. -  ON – LINE  výuka od 8:50 do 9:35  
 
a)  Procvičování násobení a dělení číslem 9, řady násobků 9 
společná práce ve velkém PS na str. 44, 45   
d) Samostatná práce: procvičuj násobilku 9 ve velkém PS na str. 44, 45 
podle pokynů při on-line výuce. 
 
 

 
PRVOUKA 

 

 
Úterý 10. 11. -  ON – LINE  výuka od 9:55 do 10:40 
 
Nové učivo – Živá příroda – Užitkové plodiny 
a) vyvození učiva z uč. str. 19, 20 
b) společné řešení úkolů v PS str. 17 – připrav si 6 zastrouhaných různě 
barevných pastelek a pero 
c) Samostatná práce: zopakuj si učivo o živé přírodě (uč. od str. 14, PS od 
str. 12 – ústní zkoušení bude v pátek 13. 11.)  
 
Pátek  13. 11. – ON – LINE  výuka od 9:55 do 10:40 
 
Opakování učiva – Živá příroda – Stromy, keře, byliny, houby, ovoce, 
zelenina, užitkové plodiny 
a) Společné opakování v PS na str. 18 
b) Ústní zkoušení žáků 
c) Hodnocení 



 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv – Pokud to počasí dovolí, vydáme se na procházku do přírody, kde si 
můžeme zaběhat, skákat přes švihadlo atd.v doprovodu rodičů. 
 
Hv –  Pořádáme krátké koncerty po závěrečných hodinách on-line výuky,    
ve kterých vystupují naši spolužáci s ukázkami hry na hudební nástroje.   
 
Pv – Pomoz rodičům tím, že uklidíš svůj pokoj nebo zalej pokojové rostliny. 
 
Vv -  Namaluj ovoce, které máš nejraději.. 
 

 


