
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 14. prosince do 18. prosince 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, mám pro Vás pozitivní zprávu a zároveň velkou pochvalu 

pro Vaše děti, které náročné učivo, zvláště v Čj, zvládají velmi dobře.  Mají velkou snahu a pracují i 

s nepříjemnými  rouškami aktivně. Chce to jen čas a stálé procvičování, aby se i vyjmenovaná slova  

naučili tak skvěle jako násobilku – vydržte, výsledky se nedostavují hned!  Vánoční prázdniny 

poslouží nejen k oddechu, ale i k „uložení učiva“ a k načerpání nových sil. V lednu pro Vás 

chystáme on-line třídní schůzky – podrobnosti Vám zavčas sdělím.   

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Nové učivo: Vyjmenovaná slova po L (slyšet, mlýn, blýskat se – 
polykat, plynout, plýtvat – vzlykat, lysý, lýtko – lýko, lyže, pelyněk, plyš) 
a procvičování všech VS po B, Z 
Sloh: vyprávění - Vánoce 
(pracovní listy, doplňovací cvičení, diktáty) 
 
 Čj – uč. po str. 53 
 Čj -  velký PS po str. 36   Čj – malý PS (Procvičování pravopisu) str. 10 
 Čítanka – po str. 68  
 Písanka 2. díl –  str. 1 
 
Doporučení: žáci si mohou samostatně VS po Z, B, L procvičovat na 
www.skolakov.eu.  
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 
Celou třídu učí od 30. 11. p. uč. Střelcové: 

U3 – Super pets 

      · nová slovíčka 

      · What´s this? It´s a …….. 

      · Is it a dog? Yes, it is. 

                            No, it isn´t. 

Christmas – rozšiřování slovní zásoby 

PS po str. 15 

Merry Christmas and a Happy New Year!  

http://www.skolakov.eu/


 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Nové učivo: Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes 
základ  
(pracovní listy, pětiminutovky) 
 
M  -  nový velký PS II. díl – po str. 8 
M  -  mPS – matematické minutovky po str. 21 
 
Doporučení: žáci si mohou příklady samostatně procvičovat na 
www.skolakov.eu.  
 
 

 
PRVOUKA 

 

 
Nové učivo: Rodina -  Moje rodina, Vánoce 
(pracovní listy) 
 
Prv – uč.  str. 27, 30, 31 
Prv – PS  str. 24, 27   
 
Žáci si přinesou fotografie z doby, kdy byli miminka,  pro soutěž „Poznáte, 
kdo jsem já?“ (na pondělí 14. 12.) 
 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  vycházky venku (podle počasí) 
 
Hv –  seznámíme se s dalšími koledami, které si zazpíváte o Vánocích doma 
 
Pv –  vánoční přání 
 
Vv –   vánoční strom našich přání  
 
Zpráva o chytaném plaveckém výcviku žáků 3. ročníku: 
 
Podle současného vývoje situace v naší zemi (PES), asi nedosáhneme 
 k 5. lednu 2021 2. stupně rozvolňování. V tomto případě by se plavecký 
výcvik žáků 3. B nekonal. 
 

 

http://www.skolakov.eu/

