
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

 
TÝDEN: 15.6. – 19.6.2020 

Informace pro rodiče: 

Vážení rodiče, 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 - dokončení 
Čtenářský deník – 5 knížek za 3. ročník. 
Procvičujeme slovní druhy (pracovní sešit) – do str. 34 - dokončení 
 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

Skupina Mgr. Hany Šimperské 
 
Plán domácí výuky od  15.6 -.19.6. 2020 
 
1. 
 Kontrola úkolu z minulého plánu 
 

- pracovní sešit , str. 35, cv. 3: 
 

 1. YES, IT HAS.  
 2. YES, IT HAS. 
 3. NO, IT HASN´T.  
 4. YES, IT HAS.  
 5. YEST, IT HAS. 
 6. NO, IT HASN´T. 

       -     pracovní sešit, str. 35, cv. 4 – některé vaše otázky se mohou lišit od tohoto 
řešení, je více možností 
1 Has it got two mouths? 2 Has it got two noses? 3 Has it got one eye? 4 Has it got four 
hands? 

 
1. 2. 

2. Nové úkoly a učivo 

 

- učebnice, str. 36 – celá – přečteš si text a pokusíš se pomocí odpovědí, 

které jsme se učili v  minulém plánu (Např.: Yes, it has./No, it hasn´t) 

zodpovědět otázky do sešitu English 

3. 

Ještě tento týden nechávám na dokončení popisu příšerek. 

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 …..) 

 

4. 

Pokud již máte hotový výkres a popis vaší vlastní vymyšlené příšery, pošlete 

mi ji, pokud máte možnost. Ti z vás, kteří jsou ve škole výkres mohou dát 

paní učitelce Šipkové a ona mi vaše obrázky předá. Už se na ně moc 

těším!☺ 

 

5. 

- pracovní sešit, str. 36, cv. 5 – přečti si dva „přísně tajné“ – Top secret- 

textíky. Které z příšer na obrázku texty popisují? Urči a řešení napiš do 

rámečku k textu. 
6.  

       -     na následující stránce si poslechni a zkus si třeba i zazpívat nebo zacvičit  
           písničku: „Hlava, ramena, kolena, palce“ – v angličtině: Head, 
shoulders,  
            knees and toes           
 
         https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY 

 
- 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_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. M. Svrčkové – úkoly na týden od 15. – 19. června 
Úkol č. 1 
 
Do sešitu si přepiš postupně dvojice výrazů a ke každému nakresli 

správný obrázek. (Dej si pozor na dané množství, velikost a barvu.) 

Příklad: 

one big blue pen x two little orange pens 

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
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


 

          

 

three little brown pencils x one big red pencil 

four big blue rulers x three little red rulers 

one big white rubber x seven little yellow rubbers 

two big purple books x one little black book 

eight little pink bags x three big green bags 

 

Úkol č. 2 
 

1. Přečti si pozorně popis a rozhodni, o kterou dívku se jedná. 
 

 
 

2. Potom do sešitu popiš druhou dívku. Nejprve ji nazvi jménem, 
potom používej She is/ She´s… She has got/ She´s got… 

 

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_ch
at?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. 59 
 
Minutovky 2. díl po str. 27 

 
PRVOUKA 

 

 

VÝCHOVY  

 

 

 

 

mailto:svrckova@9zszlin.cz

