
 

Učivo pro 3.A v době od 17.-21.5. 

( výuka ve škole) 

Český jazyk: uč. str. 96 Pořadí vět v příběhu 

                                    97-100 Slovesa (číslo, osoba, čas,infinitiv) 

Matematika: Dělení mimo obor násobilek - str. 34/cv.16-18 

                                                                               str. 35,36 celé, 

přes folii 

ČaS: pondělí 17.5. - uč. str.65 Rosteme, vyvíjíme se 

1. Jak nazýváme období, kterými v životě 

procházíme? 

2. Která stadia vývoje patří do dětství 

         čtvrtek 20.5. – uč. str.66 Naše tělo 

1. Napiš základní části lidského těla. 

2. Napiš části hlavy. 

3. Napiš části trupu. 

4. Napiš části horní končetiny. 

5. Napiš části dolní končetiny. 

 



Angličtina 3.A, B..distanční výuka, 17. 5.  – 21. 5. 2021,Loosová 

OPAKOVÁNÍ  

PŘELOŽ VĚTU,  ZAPIŠ ČESKY 

Anglicky: I´ve got a ball. 

Česky: ………………………………………………………………………… 

Anglicky: I ´ve got a plane.  

Česky:  ………………………………………………………………………… 

Anglicky: I´ve got a red skateboard. 

Česky: ………………………………………………………………………… 

Anglicky: I haven´t got a ball. 

Česky:  ………………………………………………………………………… 

 

 DOPLŇ DO TEXTU SPRÁVNÉ VÝRAZY – tučně označené: 

 

I´ve got  /   bike /  Pam   /   Have you got   /   in the park  /  I haven´t got    / yellow 

Hello! 

I like playing________   _________   ____________. 

I´ve got a big rred ball. 

____________    _______________  a bike, too.  

My ________________ is green and__________________ .  

____________   ___________   ____________  a skateboard. 

What about you?  

____________   ___________  ____________ a bike or a skateboard? 

Jack 

ZKUS VĚTY PŘELOŽIT. 

 

 



 

Vybarvi obrázek 

Představ si, že jsi chlapec nebo dívka na obrázku, řekni o sobě co nejvíc vět … 

DOPLŇ TYTO VĚTY 

My name´s ______________. I´m ___________   ____________    ____________.  

I ´ve got___________    _____________.  It´s ___________.  

It isn´t____________. I haven´t_______  _________  _______.  

I can_____________. I can´t __________________.  



Úkoly a PL  AJ  3. A             od 17. 5. – 21. 5.                                 Mgr. Svobodová 

Jméno: 

Přelož: 

 

Jablko –  

Hruška –  

Zmrzlina –  

Banán –  

Pomeranč –  

Skříňka – 

Postel –  

Židle –  

Stůl –  

 

Namaluj: 

Jana –  small, long blond hair, blue T –shirt, black shoes, red skirt 

 


