
Domácí příprava 3.B 

Období: 14.10. – 23.10. 2020 

Vyučující: Mgr. Soukupová, Mgr. Schánilcová, Mgr. Vrácovská 

Český jazyk  

PS – velký – str.13/ cv. 18 b – opiš do ČJ školního 

                      str.14/ cv. 2,3 – str.15/ cv. 1,2,3,4 – str. 16 / cv. 1,2 

Písanka    str. 8, 9, 10, 11, 12 

Matematika 

Opakovat násobení a dělení v oboru malé násobilky do 6. 

Vypracovat 2 ks pracovních listů – žáci dostali ve škole. 

Prvouka 

PS str.9,10 

Učebnice – str. 12 – přečíst, zapsat si do sešitu důležitá telefonní čísla 

Výtvarná výchova+ pracovní činnosti 

Podzimní tvoření 

Hudební výchova 

Individuální poslech písní 

Tělesná výchova 

Individuální pohybové aktivity 

Angličtina 

Skupina p. uč. Schánilcové: 

Online hodina: úterý (4. vyuč. hodina – od.10:55) 

PS- str.10/ cv.1, 4 

PS-str.12-13 

Opakovat 1.-4. lekci+ abecedu 

Skupina p. uč. Vrácovské: 

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz  
Online hodina: úterý (4. vyuč. hodina – od 10:55) a čtvrtek (3. vyuč. hodina – od 10:00), pozvánka 
na schůzku bude zaslána také Teams 
 
Domácí příprava viz. stránka dokumentu 2, 3 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Milí žáci ☺,  
 
tento týden vás měl čekat první opravdový test z AJ. Protože si ho nemůžeme napsat ve škole, 
poprosíte rodiče, sourozence nebo někoho jiného, kdo umí číst, aby vám pomohl si ho udělat jako 
procvičování. Do domácího sešitu napište velkými tiskacími písmeny slova, která vám váš 
pomocník nadiktuje:  

CVIČNÝ DIKTÁT DO DOMÁCÍHO SEŠITU 

žáci píší 
význam (jen pro zajímavost, 

některá slova znají, některá ne) 
„pomocník“ diktuje 

(přibližný přepis výslovnosti) 

YOUR tvoje wáj – ou – jů – ár 

NAME jméno en – ej – em– í 

HIS jeho ejč – aj – es 

NEW nový en – í – dabl jů  

ALPHABET abeceda ej – el – pí – ejč – ej – bí – í – tý 

SONG písnička es – ou – en – dží  
THANK děkovat tý – ejč – ej – en – kej  

FROM z, od ef – ár – ou – em  
JUMP skákat džej – jů – em – pí  

LISTEN poslouchat el – aj – es – tý – í – en  

CHAPTER kapitola sí – ejč – ej – pí – tý – í – ár  

ENGLISH angličtina í – en – dží – el – aj – es – ejč  

 
Pokud jste v diktátu udělali chybu, trénujte skládání slov pomocí našich písmenkových 
„kartiček/lístečků“, používejte přitom abecedu s výslovností, kterou máte nalepenou ve školním 
sešitě, a písmenka si říkejte anglicky.  
 
Jako odměnu za trénink si pusťte nějakou písničku s abecedou (na www.YouTube.com zadejte 
„alphabet song“), třeba naši oblíbenou:  
https://www.youtube.com/watch?v=XC6wQQHo8uU 
 

ZÁPIS NOVÝCH SLOVÍČEK DO SEŠITU NA SLOVÍČKA 

Podle učebnice na str. 26 prosím opsat do slovníčkového sešitu slovíčka 3. a 4. lekce (bez 
výslovnosti, tzn. jen do prvního a třetího sloupečku, prostřední zůstává prázdný).  

Mezi jednotlivými lekcemi prosím vynechat řádek, napsat i číslo a název lekce (3. lekce – Spell 

your name / 4. lekce – Where are you from?). 

  

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XC6wQQHo8uU


ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU 

Dokončete, prosím, do školního sešitu zápis z úterní hodiny. V sešitě už máte následující (prosím 
„pomocníky“ o kontrolu správnosti zápisu – už jsme nestihli zkontrolovat):  
 
I am = já jsem 
you are = ty jsi  
he is = on je 
she is = ona je 
 
A: Where is she from?  
B: She is from… 
 
NOVĚ, PROSÍM, DOPLŇTE (stačí vynechat jeden řádek pod poslední větou):  
 
A: Odkud je ona?  
B: Ona je z… 
 
A: Where is he from?  
B: He is from the Czech Republic.  
 
A: Odkud je on?  
B: On je z České republiky.  
 
Pozor! V AJ má „Česká republika“ obě počáteční písmena VELKÁ: „the Czech Republic“ 
 

PRACOVNÍ SEŠIT 

Prosím vypracovat chybějící cvičení v pracovním sešitě do strany 9 včetně. Děti by měly mít do 
strany 7 vyplněné, ale někomu může něco chybět – záleží, jak rychle pracovaly v hodině a zda 
doplnily učivo po absencích). Následující dvoustrana se týká abecedy a hláskování, děti by měly 
zvládnout samostatně bez dopomoci. Cvičení ke čtvrté lekci uděláme společně během online 
hodin.  
 
Milé děti, vážení rodiče, pokud si nebudete vědět s něčím rady nebo vám něco nebude jasné, 
určitě mě kontaktujte přes Teams (informační kanál AJ3B(VrM) nebo soukromý chat) nebo můj 
školní email (viz výše).  
 
Kdo budete mít možnost, určitě se připojte k našim online hodinám, budeme spolu především 
procvičovat výslovnost, zkusíme si složit nějaká slovíčka (připravte si k ruce svá písmenka) a 
budeme si spolu anglicky povídat. Už se na vás těším! ☺ MV  
 

 


