
HELLO CHILDREN,  

další týden za námi. Před námi týden zakončený 

Velikonocemi. I když budou stejně jako loni jiný, než kdy 

předtím, přeji Vám ať si je dostatečně užijete a máte hezké 

zážitky, pohodu a jste fit.  

Všem moc děkuji za poslání úkolů, plnění všech povinností a 

spolupráci. Jste SKVĚLÍ!!!Mám z Vás velikou radost. Jste za 

to odměněny jedničkami z distanční výuky. 😊 

Jen pozor…ne všichni třeťáci a čtvrťáci mi poslali diktát 

slovíček z minulého týdne !!!!!! ( pokud jste někdo odnesl 

diktát do školy, zjistím to v pondělí odpoledne ). Pokud víte, 

že jste diktát ještě nikde nezanechali, prosím pošlete ho co 

nejdříve, jinak bohužel budu muset tuto práci hodnotit jako 

nedostatečnou. Moc děkuji. 

Tak a už se pustíme do práce na tento týden. Ať Vám to jde 

všechno od ruky! 

 

      Mějte se krásně. 

    Papa paní učitelka Urbánková

  

 

3.třída 

Ve středu při SKYPE hodině si zopakujeme MY HEAD and MY 

BODY, procvičíme se anglický jazyk na Školákově a zkusíme si 

„zatancovat“ písničku o těle, kterou jsem Vám posílala do chatu 

😊Nakoukneme také do Velikonoc – Easter, abyste poznali 

několik slovíček, které jsou s nimi spojené 😊A pokud nám ještě 

zbyde čas, podíváme se na novou lekci L 19- MY JEANS. 

Vaše domácí samostatná práce jsou slovíčka z lekce 19, do 

školního sešitu napsat nadpis MY JEANS a k němu nakreslit a 

popsat věci ze cv.1/ str.40, PS – str.38 -celá a PL – Butterfly -

motýl . (Buď si ho můžete stáhnout na našich web stránkách 

nebo bude vytištěny v pondělí odpoledne ve vestibulu školy.) 



 

4.třída  

V pondělí při naší SKYPE hodině si na začátku přečteme ještě 

naše 2 textíky z minulé hodiny – aby nám to šlo lépe než minule 

😊Zahrajeme si HANGMANA a snad zbyde čas i na mini běhací 

hru a možná i Školákov. 

Pak už se vrhneme na novou lekci L17 -str.36/ cv.1,2,3 -budeme 

ve větách procvičovat sloveso HAVE. 

!!! Ti, kdo se na SKYPE výuku nepřipojují, přeložte  prosím do 

školního sešitu tyto věty!!! 

Maminka má novou sukni. 

Já mám velký nos. 

Petr a Honza mají malého psa. 

Ty máš fialové pravítko. 

Můj bratr má sedm zelených triček. 

Vy máte pomalé auto. 

Dále si poslechneme hezkou básničku o strašidelném zámku. 

Přeložíme si ji. Vaším úkolem bude se jí naučit zpaměti – budu ji 

online zkoušet 😊  

POZOR !! 5.4.-což je další pondělí nemáme online výuku-jsou 

VELIKONOCE!!! 

Vaše domácí samostatná práce PS -str.36/ celá, pracovní list 

Easter ( najdete ho na našich web stránkách nebo bude vytištěný 

v pondělí odpoledne ve vestibulu školy ). Nakresli do sešitu svůj 

HAUNTED CASTLE a napiš k němu 4 anglické věty, které ho 

charakterizují, co v něm je, jakou má barvu…atd. 

 

DIKTÁT SLOVÍČEK PRO Martina, Meldu a Nelču. 

Nákladní auto, pomalý, mezi, třináct, ve škole, dnes, myslet, 

mít rád, kolo, nemocný. 

Diktát slovíček mi prosím nechte na kontrolu ve škole. 



5.třída 

V úterý při SKYPE výuce se rozcvičíme při několika sdílených 

aktivitách v počítači, zkusíme si ještě přečíst nějaký anglický text 

( minule Vám to šlo naprosto senzačně !! 😊) a pak už nám 

nebude nic bránit v tom, abychom se konečně pustili do lekce 11 

What´s time -uč.str.24/1,2,3, str.25/5 a 6.  

Dále si určování času zkusíme procvičit na připraveném 

pracovním listě a aktivitě v počítači. 

  

Vaše samostatná domácí práce jsou nejprve úkoly z minulého 

týdne( kdo je nedělal ), tzn. PS -str.24/1,2 a pracovní list What´s 

the time , Mr.Fox?. 

Nové jsou 2 pracovní listy – Easter a Time.( Buď si je můžete 

stáhnout na našich web stránkách nebo budou vytištěné ve 

vestibulu školy ) 

 

 

 

 

 

 


