
III.B TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

 
TÝDEN: 18.5. – 22.5.2020 

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 jsou 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. 79 
Písanka č. 2  - do str. 30 
Čítanka  154 až 158- přečíst dvakrát 
Čtenářský deník – žáci si mohou splnit všech 5 knížek za 3. ročník. 
Procvičujeme slovní druhy (pracovní sešit) – do str. 25 
Učebnice str. 86, 87, 88 
 
 
 
 

ANGLIČTI
NA 

 

 
 
 

 
Skupina Mgr. Hany Šimperské 
 
Plán domácí výuky od 18.5.-22.5.2020 
 
1. 

1. Nejprve opět kontrola úkolů z minulého týdne:  

2.  
3.      – pracovní sešit, str. 31, cvičení 7  

4.         Správně řešení je: a) 

5.      – cvičení 8 má každý z vás jiné, máte-li doma možnost, pošlete mi naskenované           

6.         na mail – dobrovolné☺ 

7.  

8. 2.  

9. Nové úkoly – opakujeme 

10.  

11.  – pracovní sešit, str. 32, cvičení 1 – slova týkající se rodiny zakroužkuj červeně, 

obličeje modře a pocitů zeleně 

12. – pracovní sešit, str. 32, cvičení 2 

13. – pracovní sešit, str. 33, cvičení 3 

14. – pracovní sešit, str. 33 – Quiz time – A,B 

15.  

16. – opět poprosím rodiče, pokud máte možnost doma cvičení ze stran 32 a 33 

oskenovat (obě strany), pošlete mi prosím na: simperska@9zszlin.cz   

-  nemáte-li možnost, nevadí, jen bych se chtěla podívat, jak děti zvládají 

 

3. 

 - učebnice, str. 32 – Listen and number – poslouchej a očísluj (v jakém pořadí 

uslyšíš) na následujícím odkazu: 

 

- CD 1 – Review B – Track  51 



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

 

4. 
Do slovníčku si opiš nebo vytiskni a nalep tato slovíčka: Lekce 7 

- slovíčka se začni učit 

 

ʃ - vyslovuji jako – š – připomínám☺ 

 

 body   /bɒdi/   tělo  
 
head   /hed/   hlava  
 
arm   /a:m/   paže 
 
 hand   /hænd  / ruka  
 
leg   /leg/  noha 
 
foot   /fʊt/   chodidlo  
 
feet   /fi:t/   chodidla  
 
shoulder   /ʃəʊldə /   rameno     
 
knee   /niː/   koleno  
 
toe   /təʊ/   prst na noze  
 
clap /klæp/ zatleskat, Zatleskej!  
 
wave   /weiv/   zamávat, Zamávej!  
 
kick   /kik/   kopat, Kopej! 
 
 stamp   /stæmp/   dupat, Zadupej! 
 

 shake   / ʃeik /   kroutit, třást, Zakruť 
 
 you have got   /ju: hæv got /   ty máš 
 
 you´ve got   /ju:vgot/   ty máš 
 
  

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&s
elLanguage=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 

 

 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs
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


Skupina Mgr. Miroslavy Svrčkové – úkoly na týden od 18. – 22. května 
 
Úkol č. 1 
 
Do slovníčku si zapiš novou slovní zásobu a začni se ji učit. 
 

clap [klæp]  zatleskat 

wave  [weiv] mávat 

kick  [kik]  kopat 

stamp [stæmp]  dupat 

shake [ʃeik]           kroutit, třepat 

 

youhavegot/you´vegot ty máš 

 

Úkol č. 2 
 
Pokud máš možnost, poslechni si písničky na zopakování slovní zásoby o částech lidského 
těla:  

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI 
 
Když budeš dávat dobrý pozor, možná tam uslyšíš slovíčka, která jsme si ještě nezapisovali. 

Můžeš si je zapsat do slovníčku.😊 

 

Můžeš si také zopakovat písničku, kterou znáš ze školy: 

https://www.youtube.com/watch?v=D3Vpnkwjblc 
 
 

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. 39 
 
Minutovky 2. díl po str.14 

 
PRVOUKA 

 

 
Učebnice str. 78, 79 – přečíst dvakrát 
 
Pracovní sešit str. 69, 70 – U vody 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=D3Vpnkwjblc
mailto:svrckova@9zszlin.cz


VÝCHOVY  

 

 

 

TV – 

Vv– Rybí svět 

Pv – 

Hv– Když jde malý bobr spát, Vltava (Má vlast) 

 


