
III. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

 
TÝDEN: 25.5. – 29.5.2020 

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. 81 
Písanka č. 2  - do str. 31 
Čítanka  159 až 162- přečíst dvakrát 
Čtenářský deník – 5 knížek za 3. ročník. 
Procvičujeme slovní druhy (pracovní sešit) – do str. 27 
Učebnice str. 89, 90 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

 
Skupina Mgr. Hany Šimperské 
 
Plán domácí výuky od 25.5.-29.5.2020 
 
1. 

Řešení úkolů z pracovního sešitu zatím nepíši, ještě počkám, pošlete-li mi ostatní 

ke kontrole…máte-li možnost, v tomto týdnu nechám ještě prostor na dokončení 

těchto úkolů 

- řešení poslechu z učebnice na str. 32 nahoře: 1b, 2c, 3a  

 
1. 2. 

2. Nové úkoly 

3.  

- učebnice, str. 32 – This is my family – budete mít velký úkol ☺ – tento text 

přepíšete pěkně do vašich sešitů – English, doplníte do mezer vhodná slova 

podle fotografie 

3. 

Lekce 7 

- učebnice, str. 34 –The body rap, písnička – Listen and chant -   CD 2, Unit 7, 

Track 1 (chviličku, asi 30 sekund, počkej, nahrávka začíná úvodní znělkou 

k učebnici Chit Chat) 

- poslechni si písničku opakovaně a zkus si text nejdříve přečíst, potom i 

zazpívat 

 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD2_Track_1
.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

 

4. 

-    pracovní sešit, str. 34, cvičení 1 a 2  

5. 

Pokud máš možnost, zkus si na následujícím odkazu procvičit slovíčka k tématu 

BODY – TĚLO 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/14.body/ 

 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD2_Track_1.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD2_Track_1.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/14.body/


 

- Už jste se alespoň trochu naučili slovíčka z nové lekce? Pokud jste to ještě 

nezvládli, vůbec nevadí, doučíte se v tomto a příštím týdnu.  

 

- na příští týden si nachystejte pastelky…☺ 

 
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&
selLanguage=en 
 

Mějte se moc pěkně. 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 25. – 29. května 
 
Úkol č. 1 
 

Review B (Opakování B) – proveď v pracovním sešitě všechna cvičení na str. 32 a 

33. Řiď se pokyny a příklady u jednotlivých cvičení. 

Úkol č. 2 
 
Určitě již umíš novou slovní zásobu. Pokus se ji použít ve cvičeních na straně 34 a 35 
v pracovním sešitě. Řiď se pokyny a příklady u jednotlivých cvičení. 

 
Úkol č. 3 
 
Vyber si obrázek a popiš chlapce nebo dívku. Piš do sešitu věty typu: To je … (jméno) Má 
krátké hnědé vlasy… Dále si o nich vymysli, co všechno mají (dva bratry, kočku, novou 
aktovku…) Nejméně 6 vět. Používej slovní zásobu, kterou znáš. Fantazii se meze 

nekladou.😊 
 

 
 

Budu moc ráda, pokud mi práci pošlete k nahlédnutí. 😊 
 
Úkol č. 4   Tento úkol je pro děti, které již mají hotové úkoly 1 a 2 
 
Na volný list papíru nebo na výkres si nakresli velkou postavu (dívky nebo chlapce) a popiš 
na ní všechny věci, které již umíš nazvat. (části obličeje, vlasy, hlava ramena, paže…) 
Výkres ti poslouží pro opakování slovíček.  
 

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
mailto:simperska@9zszlin.cz


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. 44 
 
Minutovky 2. díl po str.14 

 

PRVOUKA 

 

 
Učebnice str. 80 – dokončení 
 
Pracovní sešit str. 71, 72 - dokončení 

VÝCHOVY  

 

 

 

 

mailto:svrckova@9zszlin.cz

