
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 12. dubna do 16. dubna  2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, v tomto týdnu pokračujeme v distanční výuce. 

Z webových stránek i mých zpráv jste byli informováni, že naše třída nastoupí k prezenční výuce  

19. dubna 2021 a pan ředitel Vám tam poskytl i video o postupu testování, které se týká našich 

žáků. V průběhu tohoto týdne Vám budu posílat další zprávy o organizaci návratu dětí do školy, 

které budou doplněny o poznatky z prvního týdne prezenční rotační výuky. Jsem ráda,  že jsem 

s Vámi v kontaktu i při distanční výuce a děkuji Vaše e-maily. Přimlouvám se, za pravidelné krátké, 

ale každodenní čtení oblíbených knížek např. navečer, aby se žáci lepšili ve čtenářských 

dovednostech. Děkuji všem rodičům za pomoc a spolupráci.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

Nové učivo: Neohebné slovní druhy – spojky, částice, citoslovce 
                     Podstatná jména – rod mužský, ženský, střední 
 Procvičování VS a slovních druhů 
 (doplňovací cvičení) 
 
 Čj – uč. po str. 99 
 Čj -  velký PS po str. 64    
 Čj –  nový PS Slovní druhy – opakování podstatných jmen 
 Čj -  fialový PS Procvičování pravopisu – opakování VS  
 Čítanka –  str. 128 až 132 
 Písanka – str. 32 – zkontroluj, zda máš dopsaný celý sešit 
 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 

 

 
 
 

 AJ 3. B - p. uč. Střelcová 

V rámci zachování homogenity tříd 
bude od 12. 4. 2021 na anglický 
jazyk celá třída spojena. Při on-line 
výuce se děti budou nově přihlašovat 
do Teamu AJ-3B_Str. 

· U6 – My family – stále opakujeme 
slovíčka 
· Uč. str. 30 – zkoušet číst + 
odpovědět na otázky 
· Na zvláštní papír si zkusit namalovat jednoduchý obrázek – Family 
tree (rodokmen) a napsat několik vět o své rodině.    

· PS str. 31 

http://www.skolakov.eu/


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

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Nové učivo: Násobení a dělení do 1 000,  
                     násobení a dělení čísly 10 a 100 
Procvičování: Sčítání a odčítání do 1 000 zpaměti, násobilka 
(pracovní listy) 
 
M  -   nový velký PS III. díl  str. 26 až 31 
M  -   malý PS (minutovky) 2. díl  po str. 15 
 
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,  
 
Upozornění: v týdnu od 19. do 23. dubna při prezenční výuce budou žáci 
nutně potřebovat funkční a seřízené kružítko s tuhou 
 

 
PRVOUKA 

 

 
Nové učivo: Život na Zemi – Světlo a teplo, opakování o neživé přírodě 
                     Rostliny – Společné znaky rostlin  
                    
Prv – uč. str. 53, 55 
Prv – PS str. 45, 48  
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  dostatečně si užij sportování venku, nezraň se na kole nebo při hrách 
 
 Hv –  zpívání písniček pro děti nebo písniček z pohádek zopakuj si slova 
           písně „Dělání“ 

 
 Pv,  Vv – přečti si v čítance na str.133 popis vodníka a podle toho namaluj, 
                 jak si ho představuješ ty (na výkres A4). Vymaluj ho pastelkami 
                 nebo fixkami a přineseš ho v pondělí 19. 4. do školy   
               

 

http://www.skolakov.eu/

