
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

 
TÝDEN: 8.6. – 12.6.2020 

Informace pro rodiče: 

Vážení rodiče, v pátek 12.6. a ve čtvrtek 18.6. od 12:45 – 13:15 bude 

možnost si v přízemí školy vyzvednout věci vašich dětí, které si nechali ve 

třídě před vyhlášením nouzového stavu.  

Náhradní termíny výuky plavání jsou naplánovány na září: 4.9., 7.9., 11.9., 

14.9., 18.9., 21.9. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

 
Čítanka  168 až 172- přečíst dvakrát 
Čtenářský deník – 5 knížek za 3. ročník. 
Procvičujeme slovní druhy (pracovní sešit) – do str. 32 
Učebnice str. 94, 95 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

 
Skupina Mgr. Hany Šimperské 
 
Plán domácí výuky od  8.6 -.12.6. 2020 
 
1. 
 Kontrola úkolu z minulého plánu: 

- učebnice, str. 35 – poznali jste, že se jedná o příšerku č. 2? 

1. 2. 

2. Nové úkoly a učivo 

 

V minulém týdnu jste popisovali příšerky z obrázku na straně 35. 

V tomto týdnu se naučíme na příšerky zeptat a také odpovědět.  

Napiš si do sešitu English: 

 

Has the monster got…?  Has  it got…? (Má ta příšera…? Má to…?) 

 

(Popis příšery č. 3) 

 

Has the monster got four legs?  Má ta příšera čtyři nohy? 

Yes, it has.                                Ano, má. 
Has it got short legs?                 Má to krátké nohy? 

No, it hasn´t.                             Ne, nemá. 
Has the monster got red legs?   Má ta příšera červené nohy? 

Yes, it has.                                Ano, má. 

Has it got blue arms?                 Má to modré paže/ruce? 

No, it hasn´t.                             Ne, nemá. 

 

3. 

- pracovní sešit, str. 35, cvičení 3 

- pracovní sešit, str. 35, cvičení 4 – napíšeš otázky, pracuješ 

s obrázkem příšery ze cv. 3 



4. 

V minulém týdnu jste si začali popisovat tyto příšerky, tento týden ještě 

můžete dokončit. 

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 …..) 

 

5. 

Podařilo se vám v minulém týdnu  namalovat svoji vlastní příšerku? Pokud 

ano, tak v tomto týdnu ji popíšete. K popisu použijte všechno, co jsme se 

doposud naučili. (Jakou má barvu, velikost, kolik má nohou, rukou, očí, uší, 

jak se jmenuje, kolik má let…cokoliv…nechám na vás.) Zase poprosím, 

máte- li možnost, pošlete, ráda se na vaše práce podívám. 

 

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/ 
 

- stále si opakujte slovíčka z lekce 7 

 
Pro větší opakování: 

- na následujícím odkazu najdeš všechny nahrávky z naší učebnice: 

 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_ch
at?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. M.Svrčkové – úkoly na týden od 8. – 12. června 
 
Úkol č. 1 
 
Nejprve si do slovníčku zapiš tyto výrazy: 
wait     čekat, počkej 
I´vegotan idea.    Mám nápad. 
It´sgot a beautifulvoice.     Má nádherný hlas. 
 
Potom si v učebnici (str. 37) přečti a přelož My Friendis a Monster 

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


Úkol č. 2 
 
V pracovním sešitě na straně 37 si udělej cvičení 7. Vyber 
z nabízených výrazů a doplň rozhovory. 
Dále proveď cvičení 8 – nakresli si svoji vlastní příšerku a napiš o ní. 
 

Úkol č. 3 – dobrovolný 😊 

 
Pokud budeš mít chuť a čas, můžeš si poslouchat nahrávky. 
 
Pod tímto odkazem najdeš poslechová cvičení a písničky k učebnici i 
pracovnímu sešitu: 

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

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. 54 
 
Minutovky 2. díl po str. 20 

PRVOUKA 

 

 

VÝCHOVY  

 

 

 

 

mailto:svrckova@9zszlin.cz

