
  III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

 
TÝDEN: 1.6. – 5.6.2020 

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  - dokončit 
Písanka č. 2  - dokončit 
Čítanka  163 až 167- přečíst dvakrát 
Čtenářský deník – 5 knížek za 3. ročník. 
Procvičujeme slovní druhy (pracovní sešit) – do str. 30 
Učebnice str. 91, 92, 93 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

 
Skupina Mgr. Hany Šimperské 
 
Plán domácí výuky od 1.6 -.5.6. 2020 
 
1. 
Nejprve si zkontroluj text v učebnici, na str.32 -This is my family – máš-li 
správně doplněno: 
 
This is my mum. She´s got dark/long hair. This is my grandad. He´s got 
short/white hair. My dad has got blue eyes. This is my grandma. She´s got 
short, blond hair. My sister Lisa has got green eyes and I´ve got blue eyes. I´ve 
got one sister and one brother. Ben is my little brother. He´s seven. 
 
Další úkoly byly v pracovním sešitu: 

- pracovní sešit, str. 34, cv. 1 

           1 head 2 hand 3 arm 4 leg 5 foot 

- pracovní sešit str. 34, cv.2 

1 Clap your hands. 2 Wave your arms. 3 Shake your head. 4 Stamp 
your feet. 5        Kick your legs. 

Řešení úkolů z pracovního sešitu, ze stran 32 -33 zatím stále nepíši, ještě 
počkám, pošlete-li mi ostatní ke kontrole…máte-li možnost. 
 

1. 2. 

2. Nové úkoly a učivo 

3.  

- učebnice, str. 34  
Poslechli jste si novou písničku? Líbila se vám? Rozuměli jste textu? Až si 
ji budete poslouchat příště, zkuste si při ní taky zacvičit! Udělej to, co se 
zpívá.☺ 



 

Pro jistotu vám napíši český překlad této písničky, aby opravdu všichni 
rozuměli: 
 

Ty máš dvě ruce. Zatleskej rukama!  
Ty máš dvě paže. Zamávej pažema! 
Ty máš dvě nohy. Zakopej nohama. 
Ty máš dvě chodidla. Zadupej chodidly. 

        Ty máš jednu hlavu. Zatřes hlavou.  
        Teď se zatřes celý. Udělej Superstáří shake ( celý/á se zatřes).  
 
- na odkazu níže si písničku opět pusť a zacvič si. (Počkej  asi 30 sekund, 

nahrávka začíná úvodní znělkou k učebnici Chit Chat) 
 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_C
D2_Track_1.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 
 
3. 

-  učebnice, str. 35 – Now at the cinema 1 (nyní v kině) 

 

- v tomto týdnu si zkusíme popsat příšerky na tomto obrázku☺ Už víme, že 

příšera se anglicky řekne a monster. Abychom při popisu příšery neustále 

neopakovali slovo „monster“, můžeme jej nahradit  zájmenem – it – ono!!  

 

Vyberu si teď jednu příšerku z obrázku a popíši ji. Vaším úkolem bude 

uhodnout, o kterou příšerku se jedná. 

 

The monster has got two long legs. It has got four blue arms. The monster has 

got short arms. It has got two red eyes. The monster is yellow. 

It´s number ……??? (Je to číslo….???) 

 

Váš úkol je teď stejný. Vyberte si z obrázku další dvě příšerky a popište je 

do sešitu English podobným způsobem jako já. 

 

4. 

Tento týden máme ve znamení příšerek!!☺☺☺ 

Jak už správně tušíš, popíšeš tato podivná stvoření!☺Napiš do sešitu 

English. Můžeš také napsat, co příšera nemá. (It hasn´t got…)  

           
 

 

Monster number 1          Monster number 2           Monster number 3            

 

(The monster is green. It has got …..) 

 

 

 

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


5. 

V minulém plánu jsem psala, že si máte na tento týden nachystat pastelky! 

Namalujete  totiž svoji vlastní příšeru!!! Příšerku namalujte nejlépe na papír 

o velikosti A4. Zatím jen namalujete, nic víc. Pozor!!! Pamatujte na slovíčka, 

která zatím umíme! Pokud byste příšerce chtěli namalovat i věci, které jsme se 

zatím neučili, museli byste si je  

 

vyhledat ve slovníku 

 

6.  

-  dobrovolný úkol 

Pokud máš možnost, zkus si na následujícím odkazu procvičit slovíčka 

k tématu BODY – TĚLO 

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

 

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. 

Pokud práci nestihneš za jeden týden, vůbec nevadí, dokončíš příští týden.  

 

Mgr. Hana Šimperská                      simperska@9zszlin.cz 

 

 
Skupina Mgr. M.Svrčkové – úkoly na týden od 1. – 5. 
června 
 
Úkol č. 1 
 
V učebnici na straně 36 si přečti a přelož články Big Foot a 

The Loch Ness Monster. Potom odpověz na otázky pod 

články. Používej krátké odpovědi: Yes, it has. No, ithasn´t. 

 

Úkol č. 2 
 
V pracovním sešitě na straně 36 si udělej cvičení 5. Pořádně 
si přečti a přelož, než rozhodneš, o kterou příšerku se jedná. 
 
Úkol č. 3 
 
Pod tímto odkazem najdeš poslechová cvičení a písničky 
k učebnici i pracovnímu sešitu: 

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

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


V pracovním sešitě na straně 36 se pokus splnit cvičení 6. 

Poslechni si nahrávku a napiš správné písmeno.😊 
Nahrávka je: CD 2 – Unit 7 – Track 4 
 

Přeji hodně zdaru při studiu angličtiny😊 
 
Pokud byste potřebovali cokoliv vysvětlit, pište mi na můj 
školní e-mail: 
svrckova@9zszlin.cz 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

 
Pracovní sešit  III. – do str. 49 
 
Minutovky 2. díl po str. 20 

 
PRVOUKA 

 

 

VÝCHOVY  

 

 

 

 

mailto:svrckova@9zszlin.cz

