
III.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

 
TÝDEN: 22.6. – 26.6.2020 

Informace pro rodiče: 

Vážení rodiče, podrobnější informace k vydávání vysvědčení pošlu přes elektronickou žákovskou 

knížku během následujícího týdne. 

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 

 

 
 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

 
Skupina Mgr. Hany Šimperské 
 
Plán domácí výuky od 22.6.-26.6..2020 
 
1. 

1. Nejprve opět kontrola úkolů z minulého týdne:  

2.  
3. -  učebnice, str. 36: 

4. 1 Big foot has got long arms. 2 It has got short hair. 3 It has got a little head.  4 It has 

got big hands. 5 The Loch Ness Monster has got a long neck. 6 It has got little eyes.  7 

It has got a little mouth. 8 It has got a green body. 

5.  

- pracovní sešit, str. 36, cv. 5   

 

1 Monster d,  2 Monster c 

6. 2. 

7. Nové úkoly  

8.  

9. – poslechni si a přečti si v učebnici, na str. 37 – My friend is a monster, odkaz níže 

10.  

11. http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD2_Track_5.mp
3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

12.  

3. 

- pracovní sešit, str. 37, cv. 7 – z nápovědy v létajícím talíři doplň slova do vět 

 

 

4. 
 Do sešitu English popiš jednoho ze Superstars z naší učebnice. Popiš vše, co dokážeš. 
 
 
 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD2_Track_5.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
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 Úkoly pro zábavu: 
 

5.  

 Spoj anglické a české výrazy: 
 
head    oko 
knee    ruka 
foot    hlava 
ear    chodidla 
eye    koleno 
shoulder   nos 
face    chodidlo 
feet    obličej 
hand    ucho 
nose    rameno 

6. 

Vybarvi Robiho barevně podle následujícího popisu. 

This is Robi, the robot. He has got brown hair and a white 

face.  His nose and mouth are red, his eyes are green. His 

shoulders are yellow, but his arms are blue. His hands are 

orange, his fingers (prsty na rukou) are yellow. 

 



 

 

Dopiš podle svého uvážení a dobarvi. 

He has got ……… legs. His feet are ………….  

His knees ……… brown.  
 

 

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&selLa
nguage=en 

 

- kdo má možnost, úkoly mi může ke kontrole poslat na můj e-mail nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku 

 

Chválím všechny, kteří úkoly do angličtiny po celou dobu karantény svědomitě plnili. Jste moc 

šikovní. Děkuji vám také za vaše obrázky příšer s popisy, obrázky se mi moc líbily, některých 

příšer jsem se úplně lekla, byly parádní!!☺Vidím, že fantazii máte bujnou! 

 

Přeji vám všem krásné a pohodové prázdniny, užijte si sluníčka a pěkných dnů. Mějte se moc 

pěkně. 

 

Mgr. Hana Šimperská                      simperska@9zszlin.cz 
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Skupina Mgr. M.Svrčkové – úkoly na týden od 22. – 26. června 
 
Milítřeťáčci, po celou dobu karantény (i po skončení) jste pracovali velmi 
svědomitě a plnili jste moc dobře všechny zadané úkoly. Za to si všichni 

zasloužíte velkou pochvalu. 😊 

Na poslední školní týden jsem vám nachystala už jenom zábavné činnosti, 
protože učivo umíte, tak teď si můžete trochu odpočinout a pobavit se s 

angličtinou. 😊 

 

1. FAMILY TREE 
 

 
 

Na listu pod tímto textem vidíte obrázky jablíček a pod nimi vždy v rámečku 
jednoho člena rodiny. Znázorňuje vaši rodinu – strom života. S tímto 
pracovním listem si pracujte dle svého uvážení. 
Můžete si jej vytisknout třeba i dvakrát. Poprvé si do jablíček nakreslete 
portréty všech členů vaší rodiny. Podruhé si do jablíček k názvům členů 
rodiny můžeš napsat krátké povídání o každém z nich. (Jméno, jaké má vlasy, 

oči apod. – samozřejmě v angličtině.) 😊 

 
Můžete si nakreslit strom a jablíčka do něj vlepit, nechávám to na vás. 
Pokud ti některý z členů vaší rodiny pochybí, můžeš si pracovní list vytisknout 
znovu a jablíčko si dolepit, nebo si další jablíčka můžeš nakreslit ty sám/sama. 

Také si můžeš dokreslit své domácí mazlíčky. 😊 

Budu ráda, když mi vaše výtvory vyfotíte a pošlete, ale není to povinné. 
 



 
 

2. PÁTRACÍ AKCE😊 

 
Na dalším pracovním listu najdeš obrázky zvířátek. Ve spodní části jsou jejich 
anglické názvy. Pracovní list si můžeš vytisknout, slovíčka vystříhat a nalepit 
pod správný obrázek. (Obrázky si můžete vybarvit.) Nebo si můžeš zvířátka 
překreslit a správný název zapsat pod svůj obrázek. 
Některá zvířátka zatím neznáš v angličtině a tady právě začíná tvoje pátrání. 
Zkus zjistit, co neznámá slovíčka znamenají. Potom teprve nalep nebo napiš 

správné slovíčko k obrázku. 😊 

A komu by se i teď na konci školního roku chtělo, může si nová slovíčka přepsat 

do slovníčku, ale opět to není povinné. 😊 
 
 
 



 
 

Přeji hodně zábavy při studiu angličtiny😊 

 
Pokud byste potřebovali cokoliv vysvětlit, pište mi na můj školní e-mail: 
svrckova@9zszlin.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku. 
 

 
 

ENJOY YOUR HOLIDAYS 
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Pracovní sešit  III. – dokončit 
 
Minutovky 2. díl- dokončit 
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