
III. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

    
TÝDEN: 31. října  - 4. listopadu 2022 

Informace pro rodiče: 

Prosím o pravidelnou kontrolu EŽK, kde budu opět zasílat aktuální informace. Omluvenky 

pište prosím do EŽK . Domácí úkoly si děti budou zapisovat do úkolníčku. Prosím o 

každodenní dohled při chystání pomůcek dle rozvrhu. 

Plavecký výcvik pokračuje další lekcí ve čtvrtek 3.11.2022. 

V pondělí 31.10.2022 půjdeme do knihovny. 

Vybíráme částku 250 Kč na příspěvek Spolku rodičů při 9.ZŠ Zlín za 1. pololetí 

školního roku 2022/2023 ve výši 250 Kč na žáka. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 
 

JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

Probírané učivo: Věta jednoduchá a souvětí 
 
Učebnice: po str.29 
Pracovní sešit: str.69 - 71 
Čítanka: po str. 37 
Písanka: po str. 15 
 
Na pátek 4.11.2022 se naučíme básničku (čítanka str. 37): 

KRÁL A LENOŠI 
Michal Černík 

 
V jedné zemi moudrý král                             Král okřikl lenochy: 
všem lenochům přikázal:                              ˶Copak jste to za sochy, 
˶Budete mít na práci                                      už jste se mi pohnuli! 
dělat sochy v paláci.˝                                    Stůjte jako ze žuly!˝ 
 
Měli z toho legraci.                                         ˶Pane králi, dělat sochy 
˶Copak je to za práci!˝                                    není ani pro lenochy. 
                                                                       Máme žízeň, máme hlad, 
Chvíli stáli bez pohnutí.                                  raděj půjdem pracovat!˝ 
 
Někoho to kýchat nutí. 
Někoho zas na tváři 
štípou mouchy, komáři. 
Někoho zas svědí hlava. 
 
Je to práce namáhavá! 
 
Každý čtvrtek budeme psát diktát. 
Čtenářský deník s první přečtenou knihou a prvním zápisem přinesou 
děti v pondělí 31.10.2022.  
 
 



ANGLIČTINA 
 

 
 

Skupina Mgr. Lucie Kropáčové 
 
Slovíčka:  školní pomůcky, číslovky, barvy 

1. Lekce Classroom bugs - dokončení 

• Otázka a odpověď na ni: What´s this? It´s a red pen.  

• Pokyny: Stand up! Sit down! Point to..Look! Listen! 
 
Doma procvičujte i psanou formu slovíček.  
 
V pátek budeme psát závěrečný test z lekce (slovíčka – školní pomůcky, 
barvy, vazby   What´s this? It´s a red pen. Here you are. + pokyny). 
 
PS po str.9  
 
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 

 

Probírané učivo: Násobení a dělení čísly 7 a  8 
 
Pracovní sešit str.33 - 37   
Minutovky po str. 11 
Geometrie: Bod a úsečka PS str. 14 +  15   
 
 

 

PRVOUKA 

 

 

Probírané učivo:  Domov 
 
Učebnice po str. 13 
Pracovní sešit po str. 11 
 
V pondělí 7.listopadu budeme psát test z PRV – UČ str. 6 – 13, PS str. 6 -
11. 

VÝCHOVY                

 

  

  
 

 


