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Český jazyk – opakujeme v pracovních listech (slovní druhy, mluvnické kategorie podst. jmen, 

vyjmenovaná slova) 

 

Slovesa – učebnice str.101 -104   PS str. 35 – 37 

- Písemně str.101 cv. 2,3 

- Písemně str. 102  cv. 3 

- Písemně str. 104 cv. 2 a,b 

Sloh str. 105 – ústně cv.1,2                 písemně na papír – napiš krátké vyprávění o tom, jak trávíš 

volný čas, nezapomeň vymyslet nadpis 

 

Čítanka str. 144-147   článek Sedmikráska- vyber si roli malíř nebo spisovatel a zpracuj na papír 

 

Matematika – opakujeme v pracovních listech 

 Učebnice str. 30  - G- trojúhelníky, čtyřúhelníky 

                  Str. 37 – kruh, kružnice 

Učebnice str.32    cv. 1  ústně    cv. 2 písemně 

                                cv. 3,4,6,7  ústně    cv. 5 písemně 

učebnice str.33 cv. 8,11písemně   cv. 9,10,12  ústně 

učebnice str. 34  cv. 13,18  písemně      cv. 14,15,16,17 ústně 

učebnice str. 36  cv.  23 písemně      cv. 24,25,26,27,28,29,30 ústně 

 

ČAS – učebnice str. 65 Jak rosteme a vyvíjíme se přečíst a do sešitu si vypsat vývojová období a 

nakreslit si obrázek 

- Učebnice str. 66 Naše tělo – přečíst a do sešitu si nakresli hlavu a popiš části hlavy, tělo a 

popiš části těla, nakresli horní končetinu a popiš její části 



Anglický jazyk – 3.B     17.5 – 21.5.          Helclová 

 

Jméno: 

Podpis rodičů: 

 

Odpověz na otázky celou větou: 

Are you a boy? 

How are you? 

Have you got a dog? 

Do you like oranges? 

Have you got a sister? 

How old are you? 

 

 

 

Přelož do angličtiny: 

tužka –  

penál –  

kniha –  

panenka –  

auto –  

míč -  



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 __________________.  


