
III. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

    
TÝDEN:      20.4. – 24.4. 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. 70 
Písanka č. 2  - do str. 24 
Čítanka  136 až 140 - přečíst dvakrát 
Čtenářský deník – žáci si mohou splnit všech 5 knížek za 3. ročník. 
Procvičujeme slovní druhy (pracovní sešit) – do str. 16 
Učebnice str. 77, 78 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

Skupina Mgr. Šimperská 

Plán domácí výuky od 20.4.-24.4.2020  

1. Podařilo se ti vyrobit si PEXESO? Pokud jsi to ještě úplně nestihl/a, 

nevadí. Dokonči ještě v tomto týdnu.   

2. Do slovníčku si napiš a nauč se: How many brothers /sisters have you got? 

/hau mæny braðƏ(r)z/  sistƏ (r)z  hæv ju: got/                                  Kolik máš 

bratrů/sester? I´ve got  one brother/sister.  / aiv got wʌn braðƏr/sistƏr/  Mám 

jednoho bratra/sestru. I haven´t got a brother/sister.   Nemám bratra/sestru.  

3. Učebnice,str. 29 – přečti si text nahoře, porozuměl/a jsi?  

4. Učebnice,str. 29 – reportérka – paní se žlutými vlasy vlevo se ptá 

superstars… otázce jistě rozumíš. Vlevo jsou odpovědi  1- 6. Podle odpovědí 

zkus přiřadit, kdo z dětí na obrázku jsou sourozenci  Jet, Spika, Kat a 

Nicka.  (Nápověda:  1. Spike☺) Správné řešení napíši příště.  

5. Pracovní sešit str.29, cvičení 3, vyluštíš a napíšeš jména k bublinám  

6. Pokud máte možnost, zkuste si na této stránce projít následující cvičení a 

potrénovat slovní zásobu: 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/12.family/index.htm 

Doufám, že se máte všichni dobře a jste zdraví. Dlouho jsme se neviděli. 

Pokud byste měli chvilku, určitě mi napište (máte-li možnost), jak se máte a 

jestli se vám daři úkoly plnit. Těším se na vaše zprávičky!☺ 

 Mgr. Hana Šimperská  

Případné dotazy: simperska@9zszlin.cz 

 
 
 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/12.family/index.htm


Skupina Mgr. Miroslavy Svrčkové – týden od 20. – 24. dubna 
 
Na zopakování slovíček o rodině si můžete poslechnout písničku: 

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

 
Úkol č. 1 
 
Do slovníčku si zapiš dvě nová slovíčka: 

old  [əʊld] starý 
young [jʌŋ] mladý 
 

Do sešitu si zapiš nebo nalep tyto fráze a postupně se je začni učit. 
Nemusíš psát výslovnost, pouze anglickou frázi a český překlad: 
 
■ Who´s this? [hu:z ðis] Kdo je to?  
■ It´s me! [its mi:] To jsem já!  
■ It´s my sister! [its mai sistə] To je moje sestra!  
■ How many brothers have you got? [haʊ məni brʌðəz hæv ju: got]           
Kolik máš bratrů? 
■ I´ve got one brother. [aiv got wʌn brʌðə(r)] Mám jednoho bratra. 
■ I haven´t got a brother. [ai hævnt got ə brʌðə(r)] Nemám bratra.  
 
Úkol č. 2 
 

V pracovním sešitě zkus udělat cvičení 3 a 4 na str. 29 😊 

 

Na emailové adresy rodičů zašlu odkazy na pěkné stránky, kde si děti 
mohou procvičovat aktuální i starší učivo zábavnou formou. 
 
 
Řešení z minulého týdne: 
 
Úkol č. 2 
V pracovním sešitě pracuj na straně 28, udělej cvičení 1 a 2. 
1 b, 2 c, 3 e, 4 d, 5 f, 6 a 
 

Přeji hodně zdaru při studiu angličtiny 😊 

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

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

 
Pracovní sešit  III. – do str. 21  
 
Minutovky 2. díl po str. 12  

 
PRVOUKA 

 

 
Učebnice str. 70, 71 – přečíst dvakrát 
 
Pracovní sešit str. 62 – Les 
 

 

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


VÝCHOVY                

 

 

  

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

Vv –  

Pv –  

Hv – „Hajný je lesa pán“, „Datel“ (Z. Svěrák a J. Uhlíř) 

 

http://www.jogaprodeti.cz/

