
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

 
TÝDEN: 27.4. – 1.5.2020 

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. 72 
Písanka č. 2  - do str. 25 
Čítanka  141 až 144- přečíst dvakrát 
Čtenářský deník – žáci si mohou splnit všech 5 knížek za 3. ročník. 
Procvičujeme slovní druhy (pracovní sešit) – do str. 18 
Učebnice str. 79,80 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

Skupina Mgr. Šimperská 
 
Plán domácí výuky od 27.4.-30.4.2020 
 
1. 

1.  Nejprve si zkontrolujeme úkoly z minulého týdne:  

2.        

3. – učebnice, str.29/ How many brothers have you got?    

4.        

5.        1. Spike 2. Jet 3. Kat 4. Kat 5. Nick 6. Spike     

6.        

7. – pracovní sešit str. 29, cvičení 3 – 1. Sandy 2. Luke 3. Tim 4. Kate 

 

2. 

Do sešitu – slovníčku si napiš tato slovíčka a nauč se je: 

 
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! 
 

8.  

9. 3. 
10. Přepiš si (nebo nalep) tento zápis do sešitu ´English´. Pak si najdi větu, která se 

hodí k tobě. A napiš ji rovněž do sešitu. 

11.  
How many brothers have you got?                      Kolik máš bratrů?  
I have got one brother.                                           Mám jednoho bratra. 
I have got two brothers.                                         Mám dva bratry.  
I haven´t got a brother.                                          Nemám bratra. 
 
 How many sisters have you got?                        Kolik máš sester?  
 I have got one sister.                                             Mám jednu sestru.  
 I have got two sisters.                                           Mám dvě sestry. 
 I haven´t got a sister.                                            Nemám sestru. 
 
 



 

4. 
Pracovní sešit, str. 29, cvičení 4 – doplníš slova z rámečku do vět 
 
 
5. 
Pokud jste si ještě nestihli procvičit téma rodina na těchto stránkách, procvičte 
si: 
 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/12.family/index.htm 

 
6. 
Na následujících odkazech se můžeš něco přiučit a také si i něco zopakovat, 

přidávám pro zvídavé studenty angličtiny☺ 
 

https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem 
 
https://www.umimeanglicky.cz/ 
 
 
Mějte se krásně, užívejte si sluníčka a krásné jarní přírody. Máte se dobře? Máte-li 

možnost, napište. Těším se  na vaše zprávičky!☺ 

 

Mgr. Hana Šimperská 

 

simperska@9zszlin.cz 

 
 
 
Skupina Mgr. Miroslavy Svrčkové – úkoly na týden od 27. – 30. dubna 
 
Úkol č. 1 
 
V pracovním sešitě na straně 30 se pokus vypracovat cvičení 5 a 6. Řiď se 
instrukcemi u cvičení. 
 
Úkol č. 2 
 
Pracovní list si můžeš vytisknout a nalepit (pokud máš možnost), nebo si jen 
tabulku přepiš do sešitu. 
Nejdříve si pořádně přečti celý text a postupně si ho přelož. Pak zapisuj do 
tabulky správné údaje tak, aby odpovídaly tomu, co je napsáno v textu. 

Přeji zábavu při pátrání. 😊 

 
 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/12.family/index.htm
https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem
https://www.umimeanglicky.cz/


 
 
 
 
Řešení z minulého týdne: 
 
Úkol č. 2 

Pracovní sešit str. 29, cv. 3: 1. Sandy 2. Luke 3. Tim 4. Kate 

Pracovní sešit str. 29, cv. 4:  

Howmanysistershaveyougot? I´vegottwosisters. 

How many brothershaveyougot? I haven´tgot a brother. 

 

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. 25 
 
Minutovky 2. díl po str.14 

 
PRVOUKA 

 

 
Učebnice str. 72, 73 – přečíst dvakrát 
 
Pracovní sešit str. 63, 64 – Okolí lidských obydlí 
 
 

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/

