
III. B TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

    
TÝDEN:      6.4. – 10.4. 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. 66 
Písanka č. 2  - do str. 22 
Čítanka  132, 133 - přečíst dvakrát 
Čtenářský deník – žáci si mohou splnit všech 5 knížek za 3. ročník. 
Procvičujeme slovní druhy (pracovní sešit) – do str. 12 
Učebnice do str. 74 

ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina Mgr. Šimperská 
Plán domácí výuky od 6.4.- 8.4.2020 
 

1. Určitě jste v minulém plánu zvládli najít si slovíčka, která jsme si zatím 
nepsali do slovníčku. Nechávám ještě čas na důkladné doučení se, taky 
musíme umět napsat! Nezapomeň!☺ 

2. Kdo ještě nezvládl, učí se nazpaměť 2 libovolné písničky, které jsme 
doposud zpívali. Také zadáno v minulém plánu. 

3. Do sešitu English si napiš následující věty. Tyto věty pak napíšeš anglicky: 
Mám malý nos. 
James má černé vlasy. 
To je Kate. Má velká ústa a malé uši. 
Dobré ráno. Jak se máš? 
Nick je vystrašený a hladový. 
Jsi smutný? 
Je to kočka? 
Kolik je ti let? 
Jak se jmenuješ? 
To je moje sestra. 

4. Napíši řešení ke cvič.v pracovním sešitu str.28, cvič. 2, zkontroluj si, prosím:  
2. c); 3 e); 4. d); 5.f); 6. a) 
 
Mějte se pěkně. 
 
Případné dotazy: simperska@9zszlin.cz 

 
 
Skupina Mgr. Svrčková 
Úkoly na týden od 6. – 10. dubna 
 
Jelikož se blíží Velikonoce, můžete si v učebnici na str. 70 najít návod na výrobu 
velikonočního přání. 
Písničku najdete na stránkách: 
https://www.youtube.com/watch?v=gN9RAZ99nLA&list=PL9Ph6IEGZa8YUHD9qEm_vy20vemmjtCWf 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gN9RAZ99nLA&list=PL9Ph6IEGZa8YUHD9qEm_vy20vemmjtCWf


Do slovníčku si zapište tato slovíčka a postupně se je začněte učit: 
 

family  [fæməlɪ]  rodina 

mum  [mʌm]  máma 

dad  [dæd]  táta 

sister  [sɪstə(r)]  sestra 

brother [brʌðə(r)]  bratr 

grandma [grænmɑː]  babička 

grandad [grændæd]  dědeček 

 

Happy Easter 😊 

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

 
 
 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 

 

 
Pracovní sešit  III. – do str. 13  
 
Minutovky 2. díl po str. 11  

 
PRVOUKA 

 

 
Učebnice str. 67, 68 – přečíst dvakrát 
 
Pracovní sešit str. 59 – Slunce a planety 
 
 

VÝCHOVY                

 

 

  

TV – Pozdrav Slunci – (www.jogaprodeti.cz, sestavy) 

Vv – Vodník – pastelky 

Pv –  

Hv - 

 

mailto:svrckova@9zszlin.cz
http://www.jogaprodeti.cz/

