
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:    od 26. dubna do 30. dubna  2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, máme za sebou první týden prezenční výuky a jsem ráda, že 

mohu celou třídu pochválit za snahu, aktivitu a že jim bylo se spolužáky i se mnou ve třídě dobře. Bojovali 

jsme s velkou únavou u dětí, protože se jim změnil režim dne a ve škole měli denně 5 vyučovacích hodin. 

Koncem týdne se situace zlepšovala, začali si zvykat i díky častým oddechovým aktivitám. Při společném 

opakování a procvičování učiva vypracovali i samostatné úkoly, kterými se Vám pochlubí. Většina dětí ve třídě 

prokázala velmi dobré znalosti, z čehož mám obrovskou radost. Tady se hodně prokázala Vaše práce s dětmi 

i mimo tříhodinovou distanční výuku každý den, kterou velmi oceňuji (kontrola plnění zadaných úkolů, 

vysvětlování a procvičování probíraného učiva, procvičování čtení a úprava při psaní atd.). Udělali jste tak pro 

své děti hodně, protože se ve 3. třídě učíme opravdu základy (např. násobilka), které se projeví ve vyšších 

třídách a v dalším vzdělávání. Mohu Vás ujistit, že i díky Vaší práci učivo 3. ročníku zvládneme a společně pro 

to uděláme maximum. Musíme být trpěliví a s dobrou náladou se nám to podaří. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 Podstatná jména – pádové otázky, skloňování       
 Podstatná jména – rod, životnost, číslo  
 (pracovní listy, doplňovací cvičení) 
 
 Čj – uč. po str. 103 
 Čj -  velký PS po str. 66   
 Čj –  nový PS Slovní druhy – opakování str. 2 až 6 
 Čj -  fialový PS Procvičování pravopisu – opakování VS  
 Čítanka –  po str. 137 
 Písanka 2 – str. 2, 3 – doplň slova o sobě 
 
 Žáci musí umět pádové otázky zpaměti (malý list PÁDOVÉ OTÁZKY),  

 budeme je po celý týden pilně procvičovat. 

 
 Pracovní listy Čj – 1 až 6 
    
Doporučení: žáci si mohou samostatně procvičovat podstatná jména, pády 

na  www.skolakov.eu a www.rysava.websnadno.cz    

 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

 Skupinka p. uč. Střelcové  

• Opakování slovíček U6 (ústně i písemně)  

• Opakovací lekce (Review B) str. 32-33  

• Uč. str. 32 – přepis do sešitu (This is my family)  

• PS str. 32 – 33  

• Stále opakujeme: 

             I have got …/He has got…/She has got …(já mám, on má, ona má)  

http://www.skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/


             I am …………/ He is ………../ She is …………. (já jsem, on je, ona je)  

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

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

  
Násobení a dělení čísly 10 a 100, 20, 30, 40, 50 
Opakování násobilky 
M  - velký PS 3. díl po str. 36 
M  -   malý PS (minutovky) 2. díl  po str. 16 
 
Pracovní listy  M – 1 až 5 
 
Doporučení: žáci si mohou příklady na násobení a dělení do 1 000 
samostatně procvičovali na   
www.skolakov.eu a www.rysava.websnadno.cz    

 

PRVOUKA 

 

Rostliny – Společné znaky rostlin, části těla kvetoucích rostlin  
                    
Prv – uč. str. 55 až 58 
Prv – PS str. 48, 49  

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  cvičení během distanční výuky – protahovací cvičení, hry venku v 
přírodě 
 
 Hv – pokud se ti líbilo zpívání a cvičení s Míšou, najdi si na internetu zpívání 
a cvičení s Míšou na  www.minidiskoteka.cz   
 
 Pv – zkus si založit svůj malý herbář – Jak? – povíme si to v prvouce 
    
 Vv – Jarní květiny – tulipán (malovali jsme ve škole), 
pokud máte šikovné prstíky a rádi tvoříte, zkuste vytvořit tulipán – origami 
podle návodu na  
www.jaksetodela.cz  pod názvem „Tulipán z papíru“ a přines ho příští týden 
ukázat do školy    
               

 

http://www.skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.minidiskoteka.cz/
http://www.jaksetodela.cz/

