
III. A 

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

 

TÝDEN: 31. října – 4. listopadu 2022 

Informace pro rodiče: 

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

podrobnosti jsem poslala přes el. žákovskou knížku  

- 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 

- vybíráme částku 250,- Kč (příspěvek Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín) za 1. pololetí 

školního roku 2022/2023 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 

(čtení, psaní) 
 

A B C 

 

 
Učivo: Opakování 2. ročníku 
 
Učebnice: do str. 29 – Věta jednoduchá a souvětí 
Pracovní sešit: do str. 15 a str. 68, 69, 70 
Čítanka: str. 34 – 40 Čím budu 
Písanka 1. díl: str. 15, 16 
Čtenářský deník: za 3. ročník přečíst 5 knížek a zapsat do Čtenářského 
deníku (1 knížka za 2 měsíce)  

 
ANGLIČTINA 

 

 

 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 
Classroom bugs 
slovní zásoba – procvičování a test 
Instructions – slovní zásoba, písnička 
popis obrázku – přídavné jméno a podstatné jméno, např. a black pen 
Zdvořilost: Here you are. Thank you. Please. – fráze a mluvení 
 
 
Skupina Mgr. Blanky Střelcové 
 
Numbers 1 – 12  (procvičování) 
 
U1 - Classroom bugs  (dokončení) 

• otázka a odpověď What´s this? It´s a …… 

• Instructions  !nová slovíčka! 
 
V pátek 4. 11. budeme psát testík z lekce 1 – školní potřeby, barvy 
(např. a blue pen, a black pencil) + povely (sit down, stand up, point to) 
 
PS po str. 9 (zůstává z minulého týdne) 
 
 

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



 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

 

Učivo: Sčítání a odčítání do 100, Násobení a dělení 6, 7, 8, 9  
 

• Pracovní učebnice 1. díl: do str. 42  

• Matematické minutovky 1. díl: do str. 11  

• Geometrie (učebnice 1. díl): geometrické útvary a tělesa, úsečka, 
druhy čar, čas 

  

PRVOUKA 

 

 

Učivo: Typy krajiny, Živá příroda – stromy a keře, byliny, houby, ovoce, 
zelenina  
 

• Učebnice: do str. 18 

• Pracovní sešit: do str. 16 

 
VÝCHOVY 

 

 

  
Vv: Strašidelný hrad 
Hv: Už ty pilky dořezaly, Či je, či je děvče, To jsou dudy, Kačena divoká 
Tv: Plavecký výcvik 

 


