
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:     od 7. června do 11. června 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, v tomto týdnu nás čeká fotografování třídy ve středu 9. června 

v 9:00 v parku Komenského. V českém jazyku jsme procvičili a zopakovali učivo 3. ročníku, takže si zkusíme 

ověřit znalosti a dovednosti v závěrečném testu. Žáci jej budou plnit postupně, po několika cvičeních, během 3 

dnů, aby měli dostatek času k plnění úkolů v klidu a pohodě. Žádám Vás proto, aby žáci byli přítomni ve škole, 

pokud nemají závažné zdravotní potíže (i kvůli středečnímu focení). Všechny děti chválím za snahu a 

pozornost při opakování a procvičování učiva. V pondělí 7.června proběhne opět testování žáků. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

  
 Opakování vyjmenovaných slov 
 Souhrnné opakování učiva 3. ročníku 
 (pracovní listy, doplňovací cvičení, testíky) 
 
 Čj – uč. od str. 120 
 Čj -  velký PS  po str. 75   
 Čj –  nový PS Slovní druhy – opakování  
 Čj -  fialový PS Procvičování pravopisu – opakování VS  
 Čítanka –  str. po 161 
 Písanka 2 – str. 23, 24 
 
 Závěrečný test z českého jazyka – po částech od 8. do 10. června  
   
 Doporučení: žáci si mohou samostatně procvičovat učivo 3. ročníku na    

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

 
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové 

 U8 – Superstar clothes (nová slovíčka)! 

 Uč. str. 39, 40 

 Přivlastňování (Nick´s shoes, Tom´s T-shirt …..) 

 Stále opakujeme: 

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

                                  I am …………/ He is ………../ She is …………. (já jsem, 

on je, ona je) 

 PS str. 40 

V pondělí 14.6. testík ze slovíček U8 

Skupinka p. uč. Fojtíkové 

Lekce 8 - clothes 
přivlastňování pomocí ´s 
otázka a odpověď: Whose .... is this? 
čtení: Waxworks Museum 
dokončení lekce 
 

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


 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

  
Geometrie – Konstrukce trojúhelníku, obvod trojúhelníku 
Souhrnné opakování učiva 3. ročníku 
(pětiminutovky z malé násobilky, počítání do 1 000) 
 
M  - velký PS 3. díl  str. 23 až 25, str. 51 
M  -   malý PS (minutovky) 2. díl po str. 21 
 
Po celý týden budou mít žáci připraveny pomůcky do geometrie: 
zastrouhané tužky, pravítka, kružítko 
 
Doporučení: žáci si mohou příklady malé násobilky samostatně procvičovat 
na   
www.skolakov.eu a www.rysava.websnadno.cz    

 
 

 
PRVOUKA 

 

 
 Vesmír – Roční období, Slunce 
(pracovní listy – opakování učiva) 
                    
Prv – uč. str. 66, 67 
Prv – PS str. 58, 59  
 
Testík – opakování – živočichové (ryby, plazi, obojživelníci) - v pátek 11. 6. 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  v případě příznivého počasí vycházka a cvičení venku, relaxační 
cvičení s říkankami ve třídě v průběhu vyučování 
 
 Hv –  poslech písní, vytleskávání rytmu, pohyb 
 
 Pv – práce s geometrickou stavebnicí – geometrická tělesa 
    
 Vv – Slunce, planety – hra na astronomy 
               

 

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

