
III. A 

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

 

TÝDEN: 2. ledna – 6. ledna 2023 

Informace pro rodiče: 

- 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. 

- Děti se vrátí do školy po vánočních prázdninách v úterý 3. ledna.  

Přeji Všem rodičům a dětem hodně štěstí do roku 2023. 

Vyučování po vánočních prázdninách začíná v úterý 3.1.2023.     

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 

(čtení, psaní) 
 

A B C 

 

 
Učebnice: do str. 54 – Vyjmenovaná slova po B a L 
Pracovní sešit: do str. 29  
Čítanka: str. 74 – 76 - Leden  
Písanka 1. díl: do str. 28 
Čtenářský deník: za 3. ročník přečíst 5 knížek a zapsat do Čtenářského 
deníku (1 knížka za 2 měsíce)  

 
ANGLIČTINA 

 

 

 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 
Unit 3 – Super pets 

- slovíčka – zvířátka 
- otázka a odpověď: What´s this? It´s a ….. 
- otázka a odpověď: Is it a ….? Yes, it is.  x  No, it isn´t. 
- a little dog, a big cat – speaking, listening 

 
Opakování lekcí 1, 2 a 3 na pololetní písemnou práci, kterou píšeme ve 
čtvrtek 12. ledna 2023. 
 
 
Skupina Mgr. Blanky Střelcové 
 
Review A  
Opakování na pololetní písemnou práci (U1 – U3) 
 
PS po str. 19 
 

12. 1. 2023 budeme psát pololetní písemnou práci. Učivo bude 
zopakováno do sešitů AJ.  

 

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



 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

 

Učivo: Sčítání a odčítání do 100 
 

• Pracovní učebnice 2. díl: do str. 17 

• Matematické minutovky 1. díl: do str. 26  

• Geometrie (učebnice 2. díl): Osová souměrnost 

  

PRVOUKA 

 

 

Učivo: Lidské tělo 
 

• Učebnice: do str. 34 

• Pracovní sešit: do str. 29 
 

 
VÝCHOVY 

 

 

  
Vv: Zima 
Hv: Vrť sa, děvča, Tancuj, tancuj 
Tv:  Míčové hry 

 


