
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 5. dubna do 9. dubna  2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, 

 v tomto týdnu bude distanční výuka probíhat pouze čtyři dny (od úterý 6. dubna). V úterý budeme 

pracovat podle rozvrhu Čj, M, Prv. Veškeré další informace týkající se návratu žáků do škol 

dostanete od vedení školy, proto pravidelně sledujte zprávy v EŽK. 

Všem žákům i rodičům přeji hodně sil, dobrou náladu a děkuji za Vaši práci a trpělivost. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

Nové učivo: Neohebné slovní druhy – příslovce, předložky, spojky, 
částice, citoslovce 
Procvičování VS, sloves 
 (doplňovací cvičení) 
 
 Čj – uč. po str. 95 
 Čj -  velký PS po str. 62    
 Čj –  nový PS Slovní druhy po str. 33 
 Čj -  fialový PS Procvičování pravopisu – opakování VS  
 Čítanka – po str. 126, 127 – doplníte si tak i učivo prvouky 
 Písanka – str. 31 – procvičíte si i slovesa 
 Pracovní listy str. 36, 38, 
  
Doporučuji, abyste četli knihy, zlepšíte se tak ve čtení a ještě si můžete 
udělat další zápis do Čtenářského deníku – každý žák by měl mít 4 zápisy. 
  
Doporučení: žáci si mohou samostatně procvičovat vyjmenovaná slova, i 
slovní druhy na www.skolakov.eu.  
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 Skupinka p. uč. Střelcové 

   · Zopakuj si (přelož do sešitu) – Já mám dva bratry. 

                                                           Já nemám sestru. 

                                                           Já nemám babičku. 

                                                           Ona má dva dědečky. 

                                                           Můj tatínek má jednu sestru. 

                                                           Moje maminka má jednoho bratra a dvě sestry. 

                                                           To jsem já. 

  · Uč. str. 30 – Přečti si články o rodinách a odpověz na otázky. 

  · PS str. 30 

· Do sešitu napiš nadpis MY FAMILY a napiš podobně o své rodině (jako na str. 30) – 
namaluj svoji rodinu 

http://www.skolakov.eu/


Úkoly vypracovávají pouze děti, které nejsou na on-line výuce nebo se jim nedaří na daný 
den připojit!! 

Skupinka p. uč. Fojtíkové  

Unit 6 - Family 

How many brothers and sisters have you got? - mluvení, procvičování frází 

Rozšíření slovní zásoby: auntie - teta, uncle - strýc, cousin - sestřenice, 

bratranec 

Čtení s porozuměním: My family 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Nové učivo: Písemné sčítání a odčítání do 1 000 s přechodem 100 
Procvičování: Sčítání a odčítání zpaměti, násobilka 
(pracovní listy) 
 
M  -   nový velký PS III. díl po str. 22  
M  -   malý PS (minutovky) 2. díl  po str. 14 
Pracovní listy str. 36, 39 
 
Doporučení: žáci si mohou příklady na procvičování násobilky a hravé 
procvičování sčítání a odčítání do 1 000 s přechodem přes 100 
samostatně procvičovat na www.skolakov.eu,  
 

 
PRVOUKA 

 

 
Nové učivo: Život na Zemi – Vzduch a půda 
                                                 Světlo a teplo 
                    
Prv – uč. str. 52, 53 
Prv – PS str. 44, 45  
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  sportování venku a sleduj, jak se na jaře mění příroda 
 
 Hv – zpívání písniček pro děti nebo písniček z pohádek 

 
 Pv,  Vv – doplň a vymaluj naskenované pracovní listy str. 38, 36 , zároveň si 
zopakuješ podstatná jména a slovní druhy 
 

 

http://www.skolakov.eu/

