
III. B TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

    
TÝDEN:      30.3. – 3.4. 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. 65 
Písanka č. 2  - do str. 21 
Čítanka  127 – 131 přečíst dvakrát 
Čtenářský deník – žáci si mohou splnit všech 5 knížek za 3. ročník. 
Sloh – nakopírované listy – Hrátky s abecedou 
Procvičujeme slovní druhy (pracovní sešit) – do str. 10 
Učebnice do str. 72 

ANGLIČTIN
A 

 

 
 
 

Skupina Mgr. Šimperská 
 
1. Dokázal/a  by ses naučit 2 písničky nazpaměť, které jsme společně zpívali?? 

Vyber si libovolné 2 písničky (můžeš i více, pokud zvládneš), pusť si je znovu 

na Youtube (potřebuješ-li si připomenout melodii) a zkus se je naučit. ( Už se 

těším, že si pak společně uděláme karaoke  představení a vy budete 

SUPERSTARS!☺☻) 

 

2. Slovíčka L 6 – většinu slovíček jsme si již psali do slovníčku, dopiš si jen ta, 

která ti chybí. Ti z vás, kteří chyběli a slovíčka nemají zapsaná, si je zapíší 

celá (při učení dbej na správnou výslovnost – prostřední sloupeček, všechny 

znaky jsme dělali). 

            

family  f æmƏli rodina 

mum  mam  máma 

dad  dæd  táta 

sister  sistƏr  sestra 

brother             braðƏr  bratr 

grandma grænma: babička 

grandad grændæd dědeček  

aunt  a:nt  teta 

uncle  ankl  strýc 

cousin  kazn  sestřenice, bratranec 

It´s me. its mi:  To jsem já.  

who  hu:  kdo 



Who´s this? hu:z  ðis Kdo je to? 

how many? hau  mæny kolik? 

I have got ai  hæv got já mám 

 

3. Pracovní sešit, str.28, cvičení 2 

Mějte se pěkně. Všechna cvičení si pak zkontrolujeme společně. 

Případné dotazy: simperska@9zszlin.cz  

 
 
Skupina Mgr. Svrčková 
Opakování a procvičování probraného učiva: 
 
 
Do školních sešitů si udělejte překlad vět. Vždy napište první větu v češtině, 
potom ji přeložte do angličtiny a napište. Tak, jak jsme zvyklí pracovat ve škole. 
 
To je červená židle. Je mi osm let. Co je to? Je to pavouk? To je velká kočka. 
Mám žízeň. On je unavený. Já mám malý nos a velké modré oči. Ona má dlouhé 
vlasy. On má velkou pusu a malé uši.   
 
Pracovat můžete i se sešitem, učebnicí nebo pracovním sešitem, ale věřím, že to 
zvládnete i sami. 
 
Když budete mít možnost, najděte si naše písničky z učebnice a zazpívejte si je. 
Najdete je na této stránce: 
https://www.youtube.com/watch?v=gN9RAZ99nLA&list=PL9Ph6IEGZa8YUHD9qEm_vy20vemmjtC
Wf 
 

Z minulého týdne máte vyrobeny kartičky na procvičování slovíček, můžete si 
každý den slovíčka touto formou opakovat. 
 
Pokud byste potřebovali něco vysvětlit, napište mi na můj školní e-mail: 
svrckova@9zszlin.cz 
 

 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

 
Pracovní sešit  III. – do str. 10  
 
Minutovky 2. díl po str. 8  

 
PRVOUKA 

 

 
Učebnice str. 66 – přečíst dvakrát 
 
Pracovní sešit str. 57, 58 – Živočichové, Vesmír 
 
 

VÝCHOVY                

 

 

  

TV – domácí rozcvička 

Vv –  

https://www.youtube.com/watch?v=gN9RAZ99nLA&list=PL9Ph6IEGZa8YUHD9qEm_vy20vemmjtCWf
https://www.youtube.com/watch?v=gN9RAZ99nLA&list=PL9Ph6IEGZa8YUHD9qEm_vy20vemmjtCWf
mailto:svrckova@9zszlin.cz


Pv –  

Hv -  

 


