
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:     od 24. května do 28. května 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, máme za sebou náročný týden, kdy si žáci opět museli zvyknout 

na výuku ve škole a zvládnout každý den 5 vyučovacích hodin. V testech se ukázalo, kterému učivu budeme 

věnovat v opakování větší pozornost a na co se při procvičování zaměříme. Žáci byli během týdne velmi 

pracovití a aktivní, dokázali udržet pozornost a za to si zaslouží pochvalu. Někteří nestíhali plnit domácí úkoly, 

ale to se v tomto týdnu určitě zlepší. V pondělí 24. 5. budu  žáky očekávat opět v 7:35 před školou a ve třídě 

proběhne testování. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

  Opakování – podstatná jména, slovesa      
 Věta jednoduchá a souvětí 
 (pracovní listy, doplňovací cvičení) 
 
 Čj – uč. po str. 117 
 Čj -  velký PS po str. 73   
 Čj –  nový PS Slovní druhy – opakování  
 Čj -  fialový PS Procvičování pravopisu – opakování VS  
 Čítanka –  str. 149 až 155 
 Písanka 2 – str. 12, 13 
     
Doporučení: žáci si mohou samostatně procvičovat podstatná jména a 

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

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové 

U7My body 

 Dokončení lekce U7 (celý týden budeme opakovat) 

 Učit se slovíčka U7 (i psanou formu).  Znalost 

slovíček nutná!!!! 

 rozdíl HAVE GOT/HAS GOT 

 Učit se popisovat sebe, maminku, tatínka, příšerku 

atd. s použitím slovesa havegot (př. I havegot…., 

My mum has got….., It has got….. atd.) 

 Uč. str. 36, 37 – přečíst text, přeložit (vypsat si do 

slovníčku neznámá slovíčka) 

 PS po str. 37 

Ve čtvrtek 27. 5. testík z lekce 7. Celý týden budeme opakovat do sešitu AJ. 

Skupinka p. uč. Fojtíkové 

Lekce 7 
písemné opakování lekce 
Lekce 8 
slovní zásoba: Clothes - oblečení 
otázka a odpověď: Have you got ...? Yes, I have. No, I haven´t. 
písnička: Crazy clothes shop 
přivlastňování pomocí ´s, např. Tom´s shoes - Tomovy boty 
 

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


 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

  
Geometrie – opakování o přímce a úsečce 
Opakování násobení a dělení do 1 000, písemného sčítání a odčítání 
(pětiminutovky, doplňovací cvičení) 
 
M  - velký PS 3. díl po str. 50 
M  -   malý PS (minutovky) 2. díl po str. 20 
 
Po celý týden budou mít žáci připraveny pomůcky do geometrie: 
zastrouhané tužky, pravítka, kružítko 
 
Doporučení: žáci si mohou příklady na násobení a dělení do 1 000 
samostatně procvičovali na   
www.skolakov.eu a www.rysava.websnadno.cz    

 

 
PRVOUKA 

 

 
Živočichové  -  ptáci, ryby 
(pracovní listy – opakování učiva) 
                    
Prv – uč. str. 62, 63 
Prv – PS str. 53, 54  
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  v případě příznivého počasí vycházka a cvičení venku, relaxační 
cvičení s říkankami ve třídě v průběhu vyučování 
 
 Hv –  hudební nástroje 
 
 Pv – Můj malý herbář – zatavení vylisovaných bylin 
    
 Vv – Barevní motýli  
               

 

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

