
III.B TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

 
TÝDEN: 11.5. – 15.5.2020 

Informace pro rodiče: 

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

Podrobné pokyny pro osobní přítomnost  žáků ve škole od 25.5.2020 budou 11.5.2020 

zveřejněny na webových stránkách školy, včetně způsobu přihlášení k těmto aktivitám. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK 
ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

 
Pracovní sešit  - do str. 76 
Písanka č. 2  - do str. 28 
Čítanka  149 až 153- přečíst dvakrát 
Čtenářský deník – žáci si mohou splnit všech 5 knížek za 3. ročník. 
Procvičujeme slovní druhy (pracovní sešit) – do str. 23 
Učebnice str. 83, 84, 85 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

Skupina Mgr. Šimperská 
 
Plán domácí výuky od 11.5.-15.5.2020 
 
1. 

1. Nejprve si zkontrolujeme úkoly z minulého týdne:  

2.  

3.      – učebnice, str. 30 

4.  
5. Sarah: 1 Yes  2  Yes  3 No  4 No 5 Yes     

6. Gary: 1 No  2 No  3 Yes  4 No  5 Yes 

7.  

8.       – 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. 

- kontrola vět k překladu do angličtiny: 

a) I´m ten years old.  

b) This is my friend Tom. 

c) Lucy has got short hair and a little nose. 

d) Kate has got a brother. 



e) You´ve got (You have got) a brother and a sister. 

f) My friend Petra has got a sister. 

g) I´m tired and sad. 

h) Are you hungry? 

 

2.  

Nové úkoly: 

- pracovní sešit, str. 31, cvičení  7 a cvičení  8  

 

3. 

- učebnice, str. 31 – My friend  is a monster 

- přehraj si  několikrát na následující stránce: 

 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD1_Track_49.mp
3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub 

 

- zkus si alespoň třikrát i přečíst nahlas, svoji výslovnost si opět zkontroluj poslechem 

4. 

Zadání úkolů v minulém plánu 

 

- pokud jsi ještě nestihl/a dokončit úkoly z minulého plánu, dodělej je, prosím, tento týden 

 

5.  

Opakujeme: 

 

 -  projdi si znovu celou lekci 6 – v učebnici i v pracovním sešitu, dokážeš vyjmenovat všechny 

nejbližší rodinné příslušníky anglicky? Umíš se zeptat kamaráda, kolik má bratrů a sester? Umíš 

totéž říci o sobě? Víš, jak říci o kamarádovi, kolik má bratrů a sester? 

Věřím, že určitě ano.☺ Pokud by se ale přeci jen nějaká chybička našla, určitě si ještě zopakuj. 

 

Pro větší opakování: 

- na následujícím odkazu najdeš všechny nahrávky z naší učebnice: 

 

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

Mějte se moc pěkně, doufám, že se už brzo zase uvidíme! V případě jakýchkoliv dotazů k učivu 

mě určitě kontaktujte buď prostřednictvím e-mailu nebo elektronické žákovské knížky. 

 

Mgr. Hana Šimperská 

simperska@9zszlin.cz 

 

 
Skupina Mgr. Miroslavy Svrčkové – úkoly na týden od 11. – 15. května 
 
Úkol č. 1 
 
Do slovníčku si zapiš novou slovní zásobu, kterou jsme ústně procvičovali online: 
 

body            [bɒdi]  tělo 

head  [hed]           hlava 

arm  [ɑːm]           paže 

hand  [hænd]  ruka 

leg      [leg]           noha 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD1_Track_49.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD1_Track_49.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub
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


foot          [fʊt]           chodidlo 

feet     [fiːt]           chodidla (mn.č.) 

shoulder     [ʃəʊldə]  rameno 

knee      [niː]           koleno 

toe      [təʊ]           prst na noze 

 

Úkol č. 2 
 

Pokus se popsat tyto dvě příšerky: 😊 

Do sešitu si nadepiš „Red Monster“ – popiš, co tato příšerka má (např. tři oči, 2 ruce, 2 nohy a 
velkou pusu) Používej zájmeno it: It has got three eyes. 
Potom si nadepiš „Green Monster“ a postupuj stejně. 

  
Úkol č. 2 mi pošli ke kontrole. Už se těším, jaké krásné věty budete tvořit. 
 
 
Řešení z minulého týdne: 
 
Úkol č. 1 

Pracovní sešit str. 30, cv. 7:  

správné řešení - a 

Úkol č. 2 
 

I have got one brother and two sisters. (I´ve got …) 
Tom has got three sisters. 
I haven´t got a brother. 
How many sisters have you got? 
 

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. 34 
 
Minutovky 2. díl po str.14 

mailto:svrckova@9zszlin.cz


 
PRVOUKA 

 

 
Učebnice str. 76, 77 – přečíst dvakrát 
 
Pracovní sešit str. 67, 68 – Louka 
 
 

VÝCHOVY  

 

 

 

TV – 

Vv – Motýl – otisk dlaně 

Pv – 

Hv–  

 


