
III. A 

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Schneiderová, DiS. 

 

TÝDEN: 21.2. - 25.2.2022 

Informace pro rodiče: 

Vážení rodiče, 

plavecký výcvik žáků III. A začíná v pondělí 21.2.2022. Veškeré podrobnější informace naleznete 

v EŽK. V úterý 22.2. se zúčastníme besedy v knihovně s názvem "Proč se říká?". Do prvouky si děti 

mohou přinést jakékoliv letáky s potravinami k rozstříhání (učivo – správná výživa). 

Mgr. Veronika Schneiderová, DiS. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 

(čtení, psaní) 
 

A B C 

 

 

Učivo: Vyjmenovaná slova po V; Psaní – rodina, co máme doma; Čtení – 
Josef Lada; Telefonování 
 

 Učebnice: s. 75, 76, 77, 78 

 Pracovní sešit: s. 45 

 Písanka 2. díl: str. 1, 2 

 Čítanka: str. 93, 94, 95 

 Sloh: Telefonování: s. 74 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 
Lekce 5 – Funny faces 

- slovní zásoba – obličej 
- popis obličeje pomocí I have got – já mám 
- písníčka: Paul 
- popis obličejů pomocí He has got – on má, She has got – ona má 

 
Skupina Mgr. Lenky Bělaškové 

Lekce 5 – Funny faces 
- slovní zásoba – obličej 
- popis obličeje pomocí I have got – já mám 
- písníčka: Paul 
- popis obličejů pomocí He has got – on má, She has got – ona má 

 

Prosím, opakujte si s dětmi slovíčka, včetně psané formy.  

 
MATEMATIKA 

 

1 2 3 

 

 

Učivo: Písemné odčítání s přechodem přes základ; Početní diktáty; Římské 
číslice, síť krychle 
 

 Učebnice 2. díl: str. 33, 34, 35 

 Matematické minutovky 2. díl: str. 1, 2, 3, 4 

 Geometrie: s. 20  
  

PRVOUKA 

 

 

Učivo: Lidské tělo: správná výživa, denní režim 
 

 Učebnice: s. 40, 41 

 Pracovní sešit: s. 34 

 

VÝCHOVY 

 

 

  
PV – na čtvrtek 3.2. a 17. 2. 2022 si děti donesou zavařovací 
sklenici bez etikety s víčkem (vhodná sklenice je od marmelády 
nebo od dětské výživy).  

 


