
Velice děkuji Vám všem doma za učení na dálku. Vážím si Vaší spolupráce, 

oceňuji a VELMI DĚKUJI   
 

Informace pro žáky, kteří se neúčastní dobrovolné výuky 1.st. od 25.5.2020: 

vypracované úkoly si nechte u sebe a pracovní listy - opakování (2x - lekce 7-9, 10-12) 

prosím o donesení ke kontrole nebo ofocené/naskenované přeposlat na níže uvedený mail 

(popř. je možné domluvit se na osobní konzultaci – viz kontakty), Picture dictionary a ostatní 

věci související s angličtinou Vám připravím k příležitostnému vyzvednutí (od 22.6.2020) 

 

AJ 3.r. – týden od 1.6. do 5.6.2020 
 

- učebnice (uč.) str. 78 – do sešitu na AJ napsat věty podle obrázku – 6 vět (např. The bird is 

in the pencil case.) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AJ 3.r. – týden od 8.6. do 12.6.2020 
 

- uč. str. 79 – do sešitu na AJ napsat věty (podle vzoru v učebnici) k následujícím 

souřadnicím: 3,10;  1,7;  2,6; 5,10;  3,8; 4,7;  5,8; 1,10; 2,8;  5,6  

(např. It´s a green chair. It´s a big TV. It´s a big donut.) Potřebná slovíčka si vyhledejte 

v učebnici nebo v zadáních učení na dálku.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AJ 3.r. – týden od 15.6. do 19.6. 2020 
 

- opakování  - viz pracovní list (lekce 10,11,12) (pokud nemáte možnost si doma vytisknout 

prac.list – Opakování 10-12 je možné si vyzvednout v ředitelně školy v úřední hodiny) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AJ 3.r. – týden od 22.6. do 26.6.2020 - DOBROVOLNÉ 
 

- uč. str. 80 – prohlédnout si  

 

ZJEDNODUŠENÁ VÝSLOVNOST:    
The United kingdom /dý junajtyd kingdóm/ Spojené království  
        (Velké Británie a Severního Irska) 

England  /inglend/  Anglie 

Wales   /wejls/  Wales 

Scotland  /skotlend/  Skotsko 

Northern Ireland /nordn ajrlend/ Severní Irsko 
 

- viz obrázek The UK – vybarvit si u jednotlivých dětí tu část mapky, ve které žijí (pokud 

nemáte možnost si doma vytisknout prac.list – obrázek  The UK je možné si vyzvednout 

v ředitelně školy v úřední hodiny) 

 



 

Thank you for your study! GREAT HOLIDAY! 

 

 
 

 

V případě potřeby využijte mailový kontakt: 

vrnatova.zscerhovice@seznam.cz (tel. 723 606 494) 

 

mailto:vrnatova.zscerhovice@seznam.cz

