
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 22. března do 26. března 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, pokračujeme v distanční výuce i v tomto týdnu s vírou, že 

už to nebude trvat dlouho a děti se vrátí do škol. Velmi si vážím Vaší spolupráce, protože díky ní, se 

žáci v plném počtu účastní výuky, aktivně pracují a plní zadané úkoly. Zároveň Vám děkuji za 

pomoc, kdy mi při výuce pomáháte i s udržením pozornosti Vašich dětí. Věřte, že vím, jak je to pro 

ně náročné, protože každou vyučovací hodinu naplno pracujeme a děti si zaslouží velkou pochvalu.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

Nové učivo: Slovní druhy – přídavná jména, zájmena, číslovky 
Procvičování  vyjmenovaných slov, podstatných jmen  
 (doplňovací cvičení) 
 
 Čj – uč. po str. 90 
 Čj -  velký PS po str. 58    
 Čj –  nový PS Slovní druhy po str. 17 
 Čítanka – po str. 114  
 Písanka – str. 28  
   
Doporučení: žáci si mohou samostatně procvičovat vyjmenovaná slova, i 
slovní druhy na www.skolakov.eu.  

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové 

U6 Family photos 

        · Str. 29 – přečti si písničku (opiš si do sešitu) 

         · Do sešitu AJ napiš pět vět o vaší rodině.  

          (Např. I have got one sister.    My dad has got short hair. Atd.) 

         · Uč. str. 29 – podívej se na obrázek, čti a přiřazuj. 

         · Do slovníčku si zapiš: 

           HOW MANY - /hau meni/ - Kolik? 

           How many brothers have you got? – Kolik máš bratrů? 

                            · PS str. 29 

                            · Uč se i psanou formu slovíček U6 

Skupinka p. uč. Fojtíkové  

Lekce 6 - Family - rodina 
popis členů rodiny - slovíčka a popis pomocí she has got, he has got 
otázka a odpověď: Who´s this? 
otázka a odpověď: How many brothers / sisters have you got? 
 

http://www.skolakov.eu/


 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Nové učivo: Sčítání a odčítání do 1 000 s přechodem 100 
Procvičování písemného sčítání, odčítání, násobilky 
(pracovní listy) 
 
M  -   nový velký PS III. díl po str. 17  
M  -   malý PS (minutovky) 2. díl  po str. 13 
 
Doporučení: žáci si mohou příklady na procvičování násobilky a hravé 
procvičování sčítání a odčítání do 1 000 bez i s přechodem přes 100 
samostatně procvičovat na www.skolakov.eu,  
 

 
PRVOUKA 

 

 
Nové učivo: Neživá příroda – Chráníme přírodu 
                      Život na Zemi – Voda  
                    
Prv – uč. po  str. 51 
Prv – PS  po str. 43   
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  cvičení v přírodě – skákání přes švihadlo, jízda na kole… 
 
 Hv – zpívání písniček pro děti nebo písniček z pohádek 

 
 Pv,  Vv – Velikonoce se blíží – vymaluj naskenované pracovní listy 
s velikonočními symboly veselými  barvami 
 

 

http://www.skolakov.eu/

