
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 22. února do 26. února 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, stále pokračujeme v distanční výuce podle daného rozvrhu. Všechny 

žáky chválím za aktivitu a dobrou náladu při práci. Děkuji Vám za skvělý nápad, že jsme společně zorganizovali 

hodinu navíc, po výuce. Naše tzv. „povídací hodina“ byla podle mého názoru úspěšná a příjemná, protože se 

netýkala učení, ale toho, jak děti prožívají týdny bez docházky do školy a jak tráví volný čas. Hodně jsem se o nich 

dozvěděla, viděla jsem jejich zvířecí mazlíčky a poznala i mladší sourozence. Rozhodně budeme pokračovat i 

v tomto týdnu. Účast je dobrovolná (respektuji Váš rodinný program a Vaše povinnosti), ale děti mají možnost si 

popovídat i mezi sebou, aby neztratily kontakt se spolužáky. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

Procvičování a souhrnné opakování vyjmenovaných slov 
 po Z, B, L, M, P, S , V 
 (pracovní listy, doplňovací cvičení) 
 
 Čj – uč. po str. 83 
 Čj -  velký PS po str. 50    
 Čj – fialový PS (Procvičování pravopisu) od str. 47 po str. 51 
 Čítanka – dočti svou kniha a udělej další zápis do Čtenářského deníku  
 Písanka – str. 25  
 Naskenované pracovní listy str. 72, str. 28  
  
Doporučení: žáci si mohou samostatně VS po Z, B, L, M, P, S, V 
procvičovat na www.skolakov.eu.  

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 Skupinka p. uč. Střelcové 

         · Uč se nová slovíčka U5 – nová slovíčka 

Uč se věty: 

I have got /ai hev got/ - Já mám 

I´ve got /aiv got/ -          Já mám 

Doplň si do slovníčku: 

She has got /ši: hez got/    Ona má 

She´s got /ši:z got/              Ona má 

He has got /hi: hez got/    On má 

He´s got /hi:z got/              On má 

Uč. str. 25 – Pop Quiz – udělej si cvičení (ústně) 

           - Vyber si dvě postavy, nakresli si je do sešitu a popiš je (pracuj podle 
cvičení). 

http://www.skolakov.eu/


           - Nakresli si jednu mužskou postavu (pop star) a popiš ji 3 větami. 

             Vypracuj opakovací pracovní list, který je vložený v eŽK a Teamsech. 

(Cvičení vypracovávají pouze děti, které nejsou přítomny na on-line výuce. Jinak cvičení 
procházíme společně, vysvětlujeme se a společně vypracováváme.) 

Skupinka p. uč. Fojtíkové  

Lekce 5 - Face 
procvičování slovní zásoby lekce 5 - ústně i písemně 
popis obličeje pomocí I have got - já mám, she has got - ona má, he has got - on 
má 
Písnička: Do you know Paul? 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Nové učivo: Čísla 0 až 1 000 
Procvičování písemného sčítání, odčítání, násobilky 
(pracovní listy) 
 
M  -  velký PS II. díl  - od str. 46 po str. 50 
M  -   malý PS (pětiminutovky) 2. díl od str. 6 po str .9 
Pracovní list str. 28 a 1,2 pracovní list str. 2, 3 a 12 
 
Doporučení: žáci si mohou příklady na procvičování násobilky 
samostatně procvičovat na www.skolakov.eu,  
 

 
PRVOUKA 

 

 
Nové učivo: Lidé a společnost - Zájmové organizace, charita. 
                                                     - Minulost, současnost, budoucnost                         
Prv – uč. po  str. 45 
Prv – PS  po str. 38   
(úkol do PV si vysvětlíme) 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  bobování, sáňkování, stavění sněhuláků nebo si zacvičte doma v teple 
Např.: (zmáčkněte Ctrl a klikněte na odkaz) 

https://www.youtube.com/watch?v=jXT0xTeBJBs 
 

Hv –  poslech písniček pro děti 
 

Pv –  vymysli, nakresli a vystřihni logo svého zájmového kroužku (vysvětlení 
bude v prvouce) 
 
 Vv – namaluj do Čtenářského deníku ilustraci k přečtené knize 
 

 

http://www.skolakov.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=jXT0xTeBJBs

