
III. A 

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Schneiderová, DiS. 

 

TÝDEN: 27. 9. – 1. 10. 2021 

Informace pro rodiče: 

Vážení rodiče, 

zde naleznete orientační plán učiva na tento týden pro žáky, kteří budou chybět.  

Termín exkurze Hostětín se přesouvá na 19. 11. 2021. 

S pozdravem Mgr. Veronika Schneiderová, DiS. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 

 

Učivo: opakování 2. ročníku (Měkké a tvrdé souhlásky; Psaní souhlásek 
uvnitř a na konci slova; Tvary písmen; Čtení s porozuměním): 
 
Není třeba dělat všechna cvičení! Plán je pouze orientační. 
 

 Učebnice: s. 14, 15, 17  

 Pracovní sešit: s. 10, 11 

 Písanka: s. 4, 5 (pokud máte doma tabulku, je vhodné se nejprve 
rozepsat na tabulce – napsat si některá písmena z následujícího 
cvičení) 

 Čtení: Hlasité čtení: s. 8 (dáváme si pozor na intonaci řeči v závěru 
věty – tečka, otazník, vykřičník) 

 Sloh: popis – Naše škola (uč. s. 9 – v EŽK popsáno a zadáno jako 
domácí úkol) 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 
Colours – barvy 
Výslovnost i psaní barev – procvičování 
 
Číslovky 1 – 12 – slovní zásoba 
 
Skupina Mgr. Lenky Bělaškové 
 
Colours – barvy 
Výslovnost i psaní barev – procvičování 
 
Číslovky 1 – 12 – slovní zásoba 
 
Prosím, opakujte si s dětmi slovíčka, včetně psané formy.  

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 

 

Učivo: opakování 2. ročníku (Sudá a lichá čísla; Násobení a dělení; Druhy 
čar): 
 
Není třeba dělat všechna cvičení! Plán je pouze orientační. 
 

 Učebnice: s. 18,19, 20 

 Matematické minutovky: s. 5 

 Geometrie: v učebnici matematiky s. 22 

 PRVOUKA 

 

Učivo: Kde jsme doma, Naše vlast 
 
Není třeba dělat všechna cvičení! Plán je pouze orientační. 
 

 Učebnice: s. 6, 7, 8, 9 

 Pracovní sešit: s. 6 



VÝCHOVY 

 

 

 HV 

 VV 

 PV – děti si donesou dvě ruličky od toaletního papíru (budeme 
vyrábět sovičky a netopýry). Děti budou potřebovat: temperové 
barvy, barevné papíry, nůžky, lepidlo, tužku a pastelky. 

  
 


