
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

 
TÝDEN: 4.5. – 8.5.2020 

Informace pro rodiče: 

Prosím o řádné plnění těchto úkolů, úhledné písmo a pečlivost.  

PŘEDM
ĚT: 

CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK 
ČESKÝ 
(čtení, 
psaní) 

 
A B C 

 

 
Pracovní sešit  - do str. 74 
Písanka č. 2  - do str. 26 
Čítanka  145 až 148 - přečíst dvakrát 
Čtenářský deník – žáci si mohou splnit všech 5 knížek za 3. ročník. 
Procvičujeme slovní druhy (pracovní sešit) – do str. 20 
Učebnice str. 81, 82 

ANGLIČ
TINA 

 

 
 
 

Skupina Mgr. Šimperská 
 
Plán domácí výuky od 4.5-7.5.2020 
 
1. 

1.  Nejprve si zkontrolujeme úkoly z minulého týdne:  

2.        

3. – pracovní sešit, str.29/4    

4.        

5.        How many sisters have you got? I´ve got two sisters. 

6.       How many brothers have you got? I haven´t got a brother. 

7.        

2. 

Na tomto odkazu si můžeš pustit písničku z učebnice, na straně 29 nahoře. 

Přehraj si ji opakovaně, zkus si ji zapamatovat: 

 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD1_Track_47.mp
3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub 

 

- a zazpívej si i karaoke verzi ☺: 

 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD1_Track_48.mp
3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub 
 

8.  

9. 3. 
10. V učebnici na str. 30 si přečti text o rodinách Sarah a Garyho. Vedle textu vpravo po 

přečtení textu rozhodni, je-li věta správně či špatně. Své odpovědi napiš do sešitu 

English: Př: Sarah:  1. Yes, 2. ….. 

11.                     Gary:   1. No, 2. ……        
 

4. 
 V pracovním sešitě na str. 30, cv. 5 –  si prohlédni obrázky a dokonči větu o Lucy, Johnovi,  

 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD1_Track_47.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD1_Track_47.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD1_Track_48.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD1_Track_48.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub


 

Peterovi a Jane a jejich rodinách. Nejdřív spoj začátky a konce vět a potom celé věty anglicky  

 

napiš k 1. – 4. Např. u 1. bude napsáno: 1. Lucy has got one big brother and one little brother.  

 

(Poradím ti, co to znamená česky: Lucy má jednoho velkého bratra a jednoho malého bratra.)  

 

Až budeš mít hotovo, tak jako větu č. 5 napiš o sobě. 

 

5.  
Pracovní sešit, str. 30, cv. 6 – zopakujeme si to, co už umíme. Vyber správnou možnost a 

přiřaď k obrázkům. 

 

6.  

Zopakujte si opět časování sloves mít a být v jednotném čísle (have got , to be) Máme v sešitě 

 a už musíme umět. Na závěr pár větiček na procvičení. Napiš si do sešitu English: 

 

a) Mám 10 let. (!!!) 

b) To je můj kamarád Tom. 

c) Lucy má krátké vlasy a malý nos. 

d) Kate má bratra. 

e) Ty máš bratra a sestru. 

f) Moje kamarádka Petra má sestru. 

g) Jsem unavený a smutný. 

h) Jsi hladový? 

 

7. 

Na tomto odkazu najdeš všechny nahrávky z učebnice. Můžeš si průběžně pouštět všechny  

a vracet se k těm, které se ti nejvíce líbí. 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=global&selLa
nguage=en 

 
8.  
Nechávám zde ještě odkazy z minulého plánu, kdyby sis chtěl/a ještě něco procvičit. 

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

 

https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem 
 
https://www.umimeanglicky.cz/ 
 
Pokud všechny úkoly nestihneš vypracovat tento týden, nevadí. Nechám pro dokončení úkolů 

prostor ještě v příštím týdnu. Stále se těším se  na vaše zprávičky a věřím, že se máte skvěle!☺ 

 

Mgr. Hana Šimperská 

 

simperska@9zszlin.cz 

 

 

 

Skupina Mgr. Miroslavy Svrčkové – úkoly na týden od 4. – 7. května 
 
Úkol č. 1 
 
V pracovním sešitě na straně 31 se pokus vypracovat cvičení 7 a 8. Řiď se instrukcemi 
u cvičení. 
 
Úkol č. 2 
 
Do sešitu English přelož tyto věty: 
 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=global&selLanguage=en
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/12.family/index.htm
https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem
https://www.umimeanglicky.cz/
mailto:simperska@9zszlin.cz


1. Já mám jednoho bratra a dvě sestry. 
2. Tom má tři sestry. 
3. Já nemám bratra. 
4. Kolik máš sester? 

 

Pokud by sis nevěděl rady, pomůže ti učebnice nebo pracovní sešit. 😊 

 
Řešení z minulého týdne: 
 
Úkol č. 1 

Pracovní sešit str. 30, cv. 5:  

Lucy has got one big brother and one little brother. 

John has got two little brothers and one little sister. 

Peter has got two big sisters and two little sisters. 

Jane has got one little sister and one big sister. 

Pracovní sešit str. 30, cv. 6:  

a) This is my mum. 
b) Hello. How are you? 
c) I´m fine, thank you. 

Úkol č. 2 
 

 
 
 

Přeji hodně zdaru při studiu angličtiny 😊 

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

 
MATEMATI
KA 

 
 

1 2 3 

 

 
Pracovní sešit  III. – do str. 29 
 
Minutovky 2. díl po str.14 

 
PRVOU
KA 

 

 
Učebnice str. 74, 75 – přečíst dvakrát 
 
Pracovní sešit str. 65, 66 – Pole 
 
 

mailto:svrckova@9zszlin.cz


VÝCHOV
Y  

 

 

 

TV – 

Vv –  

Pv – 

Hv–  

 


