
III. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

    
TÝDEN:      23.3. – 27.3. 2020 

Informace pro rodiče: 

Prosím o řádné plnění těchto úkolů, úhledné písmo a pečlivost.   

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

 
Pracovní sešit  - do str. 63 
Písanka č. 2  - do str. 19 
Čítanka  121 – 126 přečíst dvakrát 
Čtenářský deník – žáci si mohou splnit všech 5 knížek za 3. ročník. 
Sloh – nakopírované listy – Recept 
Procvičujeme slovní druhy (pracovní sešit) – do str. 9 
Učebnice do str. 70 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

Skupina Mgr. Šimperská 
 

1. Budeme hodně opakovat, ať perfektně umíme všechno, co jsme se 
doposud naučili☺.  
 

2. Umíte bezvadně všechna slovíčka od první lekce? Ještě si je pro 
jistotu zopakujte!☺ 
  

3. Na papír A4 nakreslete obrázek třídy a popište alespoň 10 slovíčky, 
např. a big window, a happy girl. Vzpomeňte i na barvy… a black 
pencil, a white board…cokoliv. Ve škole si potom obrázky vzájemně 
ukážete, ale i třeba opravíte, můžeme vybrat nejpěknější…určitě se 
snažte, ať je obrázek pěkně barevný. 
 

4. Na Youtube si zadejte Chit Chat učebnice – Chit Chat songs a 
zazpívejte si nám známé písničky. Případné dotazy na: 
simperska@9zszlin.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku 
Mějte se pěkně a buďte zdraví! Mgr.Hana Šimperská  

 

 
Skupina Mgr. Svrčková 
Úkoly na týden od 23. – 27. března 
 
Zadané úkoly z předešlých dvou týdnů zůstávají stále platné, a to hlavně pro 
děti, které v této době neměly možnost úkoly plnit. 
Nové úkoly: 
 
Na malé kartičky (výkres rozdělený na 4 stejné části) kreslete slovíčka, která 
jsme se učili. Vždy jedna kartička na jeden obrázek. Na zadní stranu 
napište, jak se daná věc řekne anglicky. Počet kartiček není omezen  
   
Pokuste se vytvořit na papír (nejlépe tvrdý) svoji vlastní hru v anglickém 
jazyce. (Inspirovat se můžete v učebnici na str. 19 nebo 61.) Používejte jen 
probrané otázky a slovní zásobu, abychom si potom hry mohli zahrát. 
 
Přeji hodně zábavy při hrách, které si sami pro opakování vyrobíte.  
 
Úkoly z předchozích dvou týdnů: 
Opakovat slovní zásobu lekcí 1 – 5 ze slovníčku, ústně i písemně!! 



V PS si dokončit všechna cvičení na procvičování po str. 27 
Opakování probraného učiva ze sešitu 
Čtení v učebnici na str. 9, 13, 17, 23, 27 
Dále pracovat v učebnici na str. 19 – přečíst a přeložit pokyn nebo otázku a 
následně provést daný pokyn či odpovědět na otázku 
Popis vzhledu – procvičovat nejdříve ústně, potom písemně popsat 
dvě osoby, jednu dívku a jednoho chlapce (zapsat do sešitu AJ) 
Opakování – I´m, he´s, she´s… 
Lekce 5 – Funny faces 

- Slovíčka: obličej 
- Sloveso have got – I have got – já mám, he has got – on má, she 

has got – ona má 
 
Pokud byste potřebovali něco vysvětlit, napište mi na můj školní e-mail: 
svrckova@9zszlin.cz 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

 
Pracovní sešit  III. – do str. 6  
 
Minutovky 2. díl po str. 8  

 
PRVOUKA 

 

 
Učebnice str. 60, 61, 62 – přečíst dvakrát 
 
Pracovní sešit str. 54, 55, 56 – Živočichové (ryby, plazi, obojživelníci) 
 
 

VÝCHOVY                

 

 

  

TV – domácí rozcvička 

Vv –  

Pv – vyrobit si bramboráky – recept je v nakopírovaných listech (Sloh) 

Hv – „Kapr“, „Hadi“ – od Z. Svěráka a J. Uhlíře na www.youtube.cz 

- „Rybáři“ – z pohádky Zlatovláska na www.youtube.cz 

 

mailto:svrckova@9zszlin.cz

