
III. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

    
TÝDEN:      13.4. – 17.4. 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. 68 
Písanka č. 2  - do str. 23 
Čítanka 134, 135 - přečíst dvakrát 
Čtenářský deník – žáci si mohou splnit všech 5 knížek za 3. ročník. 
Procvičujeme slovní druhy (pracovní sešit) – do str. 14 
Učebnice do str. 76 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

Skupina Mgr. Šimperská 

Plán domácí výuky od 14.4.-17.4.2020  

1. Nejdříve si zkontroluj, máš – li správně napsané věty:  

Mám malý nos . I´ve got a little nose. James má černé vlasy. James 

has got black hair. To je Kate. Má velká ústa a malé uši.  This is Kate. 

She´s got a big                 mouth and little ears. Dobré ráno. Jak se 

máš? Good morning. How are you?  Nick je vystrašený a 

hladový.  Nick is scared and hungry. Jsi smutný?  Are you sad? Je to 

kočka?  Is it a cat? Kolik je ti let? How old are you? Jak se jmenuješ? 

What´s your name? To je moje sestra. It´s  my sister.  

2. Na straně 70 v učebnici je návod na výrobu jednoduchého přáníčka k 

Velikonocům. Pokud budeš chtít, určitě ho ještě stihneš vyrobit. Jistě tím 

potěšíš někoho z rodiny.  

3. Určitě všichni znáte hru „PEXESO“ . Zkus si takové anglicko – české 

pexeso vyrobit. Buď jen kartičky popíšeš anglickými a českými slovíčky: 

mum – maminka , dog – pes nebo na jednu kartičku namaluješ kočku  a k 

tomu na druhou napíšeš anglicky cat. Nebo obojí dohromady .Co ti nepůjde 

namalovat, napíšeš. Ať máš dohromady alespoň 20 kartiček. Může být i více. 

Pexeso si pak třeba s někým doma můžeš zahrát. Určitě si ho pak přines i do 

školy. Použij slovíčka, která jsme se doposud učili.  

Mějte se pěkně.  Happy Easter! Veselé Velikonoce! Případné dotazy: 

simperska@9zszlin.cz  

 
Skupina Mgr. Svrčková 
Úkoly na týden od 14. – 17. dubna 
 
Minulý týden jste si do slovníčku zapsali tato slovíčka: 
 

family  [fæməlɪ]  rodina 

mum  [mʌm]  máma 



dad  [dæd]  táta 

sister  [sɪstə(r)]  sestra 

brother [brʌðə(r)]  bratr 

grandma [grænmɑː]  babička 

grandad [grændæd]  dědeček 

Na zopakování slovíček o rodině si můžete poslechnout písničku: 

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo 

 
Tento týden s nimi budeme pracovat. 
Úkol č. 1 
Vyber si tři osoby z tvojí rodiny a pokus se je popsat. (Jako jsme popisovali 
holku a kluka.) 
Příklad: My mum has got long dark hair. 
             She´s got big blue eyes and small ears. 
O každé osobě napiš 2 věty a zapiš vše do sešitu. (Celkem 6 vět.) 

Sešity mi můžete opět zaslat k nahlédnutí, budu se těšit. 😊 

 
Úkol č. 2 
V pracovním sešitě pracuj na straně 28, udělej cvičení 1 a 2. 
 

Přeji hodně zdaru při studiu angličtiny 😊 

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

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

 
Pracovní sešit  III. – do str. 17  
 
Minutovky 2. díl po str. 11  

 
PRVOUKA 

 

 
Učebnice str. 69 – přečíst dvakrát 
 
Pracovní sešit str. 60 – Výpravy do vesmíru 
 

 

VÝCHOVY                

 

 

  

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

Vv –  

Pv –  

Hv - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo
mailto:svrckova@9zszlin.cz
http://www.jogaprodeti.cz/

