
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 

 
TÝDEN:     od 21. června do 25. června 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, v tomto týdnu bude výuka žáků probíhat podle rozvrhu do pátku 

25.6. V tento den se od 10:00 zúčastníme ukázky práce s dravými ptáky firmy Seiferos, na kterou jsme od 

každého žáka vybírali 70 Kč. Během týdne dáme do pořádku učebnice, které v pátek 25.6. už žáci nechají ve 

škole. V pondělí 28.6. dostanou učebnice 4. ročníku. Veškeré pracovní sešity si odnesou domů. Vysvědčení 

žáci obdrží ve středu 30.6. Chci Vás požádat, abyste mi zavčas podali zprávu, pokud máte termín odjezdu na 

dovolenou před tímto datem. Další informace k závěru školního roku najdete na webových stránkách školy. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

   Souhrnné opakování učiva 3. ročníku 
 (pracovní listy, doplňovací cvičení, testíky) 
 
 Čj – uč. od str. 124 
 Čj -  velký PS  po str. 76   
 Čj –  nový PS Slovní druhy – opakování  
 Čj -  fialový PS Procvičování pravopisu – opakování VS  
 Čítanka –  str. po 175 
 Písanka 2 – str. 26, 27   
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

AJ 3.B - p. uč. Střelcová 

Dokončení lekce U8 - Clothes 

 Opakování učiva 

 PS po str. 41 

Přeji všem dětem i jejich rodičům pohodové prázdniny i celé léto a děkuji za 

spolupráci v uplynulém školním roce 2020/2021. 😊 

Skupinka p. uč. Fojtíkové 

Lekce 9 
slovní zásoba: jídlo, co mám rád a nemám rád 
 
Opakování látky 3. ročníku: 
slovní zásoba 
osobní otázky a odpovědi 
slovesné vazby 
 
Enjoy your summer holidays! 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

  
Souhrnné opakování učiva 3. ročníku 
Dělení se zbytkem 
(pětiminutovky z malé násobilky, počítání do 1 000) 
 
M  - velký PS 3. díl  str. 52 až 54 
M -   malý PS (minutovky) 2. díl str. 21 až 23 
 



 
PRVOUKA 

 

Souhrnné opakování učiva 3. ročníku 
Přírodní společenství 
(pracovní listy – opakování učiva) 
                    
Prv – uč. po str. 80 
Prv – PS po str. 72 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Tv –  v případě příznivého počasí vycházka a cvičení venku, relaxační 
cvičení s říkankami ve třídě v průběhu vyučování 
 
 Hv –  hudební skladatelé – Antonín Dvořák (skupinová práce) 
          Projekt: „Je vážná hudba opravdu jen vážná?“ 
 
 Vv, Pv –  Tvoříme a malujeme, protože to rádi máme.    
              

 


