
III. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková 
                Mgr. Edita Kolářová 

    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. Edita Kolářová 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

Probírané učivo : 
 
ČJ – Párové souhlásky, jinak slyšíme, jinak píšeme. 
         Říkáme si je v množném čísle, jiném tvaru 
         Např. sníh – hodně sněhu 
         Učebnice str.17, PS – str.10 
         Opakujeme psaní i, y po tvrdých a měkkých souhláskách 
         Učebnice str.16 
 
Čt  -  Hlasité čtení, čtení s porozuměním, čítanka str.13,14 ,15 
 
Ps  - písanka str. 8, 9 dbám na správné tvary písma 
 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

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.  

 
Skupina Mgr. Střelcové 
 
Stále opakujeme:  What´s your name? My name is…/ I´m ….. 
                              How are you? I´m fine, thank you. 
 
Základní instrukce: Stand up, Sit down, Open/close your book …… 
 
U1 – Colours -  výslovnost i psaní barev - procvičování 
         Numbers 1 – 12 nová slovíčka!!!!!!!! 
 
PS po str. 5 
 
Prosím, učte se s dětmi i psanou formu slovíček.  

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 

 

Probírané učivo : 
 
Opakujeme sčítání a odčítání do 100  
PS – str. 13 
 
Sudá a lichá čísla 
PS str. 17 



Geometrie – PS str. 15/2, změř šroubováky a seřaď do pouzdra podle 
velikosti (ostatní úkoly z geometrie na str. 14,15 uděláme společně) 

PRVOUKA 

 

Probírané učivo : 
Naše vlast 
Uč. str. 8 
PS – str. 7 
Nakresli si vlajku ČR – dobrovolný úkol 

VÝCHOVY                

 

 

TV – plavecký výcvik 

Vv –  dýně 

Pv – nasbírej listy a vytvoř podzimní obrázek  

Hv –  písničky Zdeńka Svěráka a Jaroslava Uhlíře 

 


