
Opět začnu pochvalou pro všechny u Vás doma, jak trpělivě a ochotně 

zvládáte situaci učení na dálku. Velice děkuji a prosím - VYDRŽTE 
 

Pro připomenutí: vypracované úkoly a pracovní listy si nechte prozatím u sebe, až bude 

příležitost, společně si je projdeme, zkontrolujeme a doděláme si Picture dictionary. 

 

AJ 3.r. – týden od 4.5. do 8.5.2020 
 

pokračování – Clothes /čteme: Klouts/ překládáme: Oblečení  
 

- učebnice (uč.) str. 73 – do sešitu na AJ namalovat kamaráda nebo člena rodiny a napsat jeho 

popis podle vět v učebnici (nezapomeň: he /hí/ - on; she /ší/ - ona)  

 

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

AJ 3.r. – týden od 11.5. do 15.5.2020 
 

At home /čteme: Et houm/  překládáme: Doma 

- slovíčka – zjednodušená výslovnost: 

 

ZJEDNODUŠENÁ VÝSLOVNOST:    
at home /et houm/  doma    

a bed  /bed/   postel     

a table /tejbl/   stůl     

a chair /čé(r)/   židle     

a sofa  /sofa/   pohovka (gauč)     

a box  /box/   krabice     

a Tv  /tývý/   televize      

      
- viz obrázek At home – vybarvit si (pokud nemáte možnost si doma vytisknout prac.list – 

obrázek At home je možné si vyzvednout v ředitelně školy v úřední hodiny) 

 

- uč. str. 74 – prohlédnout si 

- PS str. 39/celá stránka; a navíc u prvního cvičení prosím vybarvit podle následujícího 

zadání: 1 red, 2 blue, 3 black, 4 yellow, 5 green, 6 orange, pro zvídavé hlavičky: a rug 

/čteme: e rag/ (zkus zjistit, co to je) - brown 

 

- připomeň si:  

It´s a Tv.  /čteme: Its e tývý./  překládáme: To je televize.  

It´s a bed.  /čteme: Its e bed./  překládáme: To je postel. 

It´s a sofa.  /Its e sofa./      To je pohovka. 

It´s a chair.  /Its e čé(r)./     To je židle. 

It´s a table.  /Its e tejbl./     To je stůl. 

It´s a box.  /Its e box./     To je krabice. 
   

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

 

 



AJ 3.r. – týden od 18.5. do 22.5. 2020 
 

- uč. str. 76/1.část - obrázky s křečkem – prohlédnout si  

 

- zapamatovat si: 

Where´s…? /čteme: Wé(r)z…/  překládáme: Kde je…? 

on   /čteme: on/   překládáme: na 

in   /čtemem: in/   překládáme: v 

 

Where´s the hamster? /Wé(r)z d hemst(r)?/ Kde je křeček? 

In the box.   /In d box./   V krabici. 

On the bed.   /On d bed./   Na posteli. 

 
- PS str. 41/celá stránka 

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

 

AJ 3.r. – týden od 25.5. do 29.5. 2020 
 

- uč. str. 76/2.část – obrázky se Zeeky a Zakem – prohlédnout si a do sešitu na AJ opsat 

otázku a napsat odpověď (např. Where´s the ball? On the sofa. …) 

- PS str. 42/celá stránka 

 

Thank you for your study! Good luck! Be healthy! 

 

V případě potřeby využijte mailový kontakt: 

vrnatova.zscerhovice@seznam.cz 

 

mailto:vrnatova.zscerhovice@seznam.cz

