
III. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

    
TÝDEN: 28 . listopadu  - 2. prosince 2022 

Informace pro rodiče: 

• Pro rodiče a žáky naší školy připravujeme vánoční tvořivé dílny, které se budou konat 

12.12.2022 v době od 16:00 h do 18:00 h. Podrobné informace k této akci naleznete na 

webových stránkách naší školy. 

 

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. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 
 

JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

Probírané učivo: Nauka o slově. 
 
Učebnice: po str.39 
Pracovní sešit: po str. 21 
Čítanka: po str. 54 
Písanka: po str. 21 
 
Každý čtvrtek budeme psát diktát. 
 
Čtenářský deník s druhou přečtenou knihou a druhým zápisem 
přinesou děti v úterý 20.12.2022.  
 

ANGLIČTINA 
 

 
 

Skupina Mgr. Lucie Kropáčové 
 
Slovíčka:  nová slovíčka – číslovky 11-20 

2. Lekce: The TV show 

• Otázka a odpověď:  How old are you? I´m …. 

• Otázka a odpověď: What colour´s the clock?  

• Otázka a odpověď: What´s your favourite colour? 
 
Doma procvičujte i psanou formu slovíček – číslovky 1-20 + barvy. Budeme 
psát průběžně krátké testíky. 
 
PS po str.12 
 
Skupina Mgr. Blanky Střelcové 
 
U3 – Super pets (nová slovíčka) 
 

• Otázka What´s this? Odpověď It´s a …….. 

• Otázka Is it a rabbit? Odpověď Yes, it is./ No, it isn´t. 
 
PS po str. 15 
 
Stále opakujeme: barvičky, číslovky 1 – 20 
 

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



 

MATEMATIKA 

1 2 3 

 

Probírané učivo: Násobení a dělení číslem 10. Zaokrouhlování na desítky. 
 
Pracovní sešit po str. 48, 56 – 58  
Minutovky po str. 15 
Geometrie: str. 49 - 50 
 

 

PRVOUKA 

 

 

Probírané učivo: Svět kolem nás  
 
Učebnice po str. 24 
Pracovní sešit po str. 21 
  
V pondělí 28. 11 .2022 píšeme test UČ str. 17 – 20, PS str. 15 – 18. 
 

VÝCHOVY                

 

  

  
 

 


