
III. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

    
TÝDEN: 30. ledna - 3. února 2023 

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. 

Út 31.1.2023 – výpis z vysvědčení           Pá 3.2.2023 – pololetní prázdniny  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 
 

JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

Probírané učivo: Vyjmenovaná slova po Z, B a L. 
 
Učebnice: po str. 54 
Pracovní sešit: po str. 30 
Čítanka: po stranu 91 
Písanka 2.díl: po stranu 3 
Vyjmenovaná slova po str. 7  
 

Každý čtvrtek budeme psát diktát. 
 

Čtenářský deník s třetí přečtenou knihou a třetím zápisem přinesou 
děti v úterý 28.2.2023.  
 

ANGLIČTINA 
 

 
 

Skupina Mgr. Lucie Kropáčové 
 

U4 – PIRATES 

• slovní zásoba (feelings) 

• I am (I´m) …. – Já jsem …I am not …(I´m not) – Já nejsem 

• Are you…? – Jsi …? 

• He is (he´s)…. 

• She is (she´s)… 
 

PS str. 21,22 
 
Opakujte s dětmi odpovědi na otázky v učebnici str.19. 
 
V pátek budeme psát testík na slovíčka – U4.  

 
 
Skupina Mgr. Blanky Střelcové 
 
U4 – Pirates (dokončení lekce) 
 

• I am (I´m)  – Já jsem, I am not (I´m not) – Já nejsem 

• He is (he´s) – On je 

• She is (she´s) – Ona je 

• Greetings – pozdravy (Good morning. Good afternoon. Good 
evening. Goodbye.) 
 

PS po str. 23 
 

Ve čtvrtek 2.2. píšeme testík z lekce U4. 
 

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



 

MATEMATIKA 

1 2 3 

 

Probírané učivo: Písemné sčítání.  Římské číslice. 
 
Pracovní sešit 2. díl po stranu 27 
Minutovky po str. 29 
Geometrie: Přímka PS str.37 
 

 

PRVOUKA 

 

 

Probírané učivo:  Lidské tělo. 
 
Učebnice po str. 39 
Pracovní sešit po str. 33 
 
V pondělí 30. ledna budeme psát test UČ str.33–35, PS str. 29–30. 
  

VÝCHOVY                

 

  

  
 

 


