
III. A 

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

 

TÝDEN: 19. září – 23. září 2022 

Informace pro rodiče: 

- každou středu se naše třída zúčastňuje plaveckého kurzu, poslední hodina proběhne 16.11., 

podrobnosti jsem poslala přes el. žákovskou knížku  

- pro výdej obědů od 12. 9. ve školní jídelně bude potřeba nový čip, výměna čipů probíhá 

v nové pokladně školní jídelny 

- prosím o pravidelnou kontrolu el. žákovské knížky, kde budu zasílat aktuální 

informace. Omluvenky pište prosím do el. žákovské knížky i do Omluvného listu 

hned, jakmile dítě zůstane doma. Domácí úkoly si děti budou zapisovat do 

Úkolníčku. 

- prosím o každodenní dohled při chystání pomůcek dle rozvrhu 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 

(čtení, psaní) 
 

A B C 

 

 
Učivo: Opakování 2. ročníku 
 
Učebnice: do str. 10 – Věta, slovo, slabika, hláska; Abeceda 
Pracovní sešit: do str. 6 
Čítanka: str. 8 – 9 Přísloví; Astrid Lindgrenová – život a dílo 
Písanka 1. díl: str. 5, 6 
Čtenářský deník: za 3. ročník přečíst 5 knížek a zapsat do Čtenářského 
deníku (1 knížka za 2 měsíce)  

 
ANGLIČTINA 

 

 

 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 
Superstars: Hello, Superstars. What´s your name? – písnička, mluvení 
Pracovní sešit str. 2 – 3 
Slovní zásoba: barvy 
 
Skupina Mgr. Blanky Střelcové 
 
Pozdravy: Hello. Goodbye. 
Představování: What´s your name? My name is …….. How are you? 
 
Hello, Superstars – písnička, mluvení. 
 
Hello bugs – colours (barvy) !!nová slovíčka!! 
 
PS po str. 4 
 

Prosím, učte se s dětmi i psanou formu slovíček. Děkuji 😊 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

 

Učivo: Sčítání a odčítání do 100, Opakování 2. ročníku 
 

 Pracovní učebnice 1. díl: do str. 15 

 Matematické minutovky 1. díl:  

 Geometrie (učebnice 1. díl): geometrické útvary a tělesa, úsečka 



  

PRVOUKA 

 

 

Učivo: Doprava, Kde jsme doma 
 

 Učebnice: do str. 7 

 Pracovní sešit: do str. 6 

 
VÝCHOVY 

 

 

  
Vv: Dýně – anelinky 
Hv: Beskyde, Beskyde, Pekla vdolky, Vyletěla holubička ze skály 
Tv: Plavecký výcvik 

 


