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Text zprávy: 

Milí rodiče a žáci, 

posílám vám opět zadání práce z AJ. Prosím o splnění do čtvrtka, obludku s vyráběním do 
příštího pondělí. 

Nahlédněte, prosím, ve Škole OnLine do sekce Výuka - Výukové zdroje – Úložiště výukových 
zdrojů. Nově jsem tam vložila odkazy na přílohy (pracovní list navíc). V sekci Výuka – Úkoly 
- Domácí úkoly je zadání práce k odevzdání (obludka, jednotné a množné číslo). 

Odevzdávání úkolů přes Školu OnLine je možné pouze z žákovského účtu, na rodičovském se 
zobrazí jen zadání. Prosím, vyzkoušejte, zda vše funguje. V případě potíží nebo potřeby 
konzultace k učivu se ozvěte. 

Děti, založte si, prosím, domácí portfolio nebo aspoň nějaké desky. Pečlivě shromažďujte a 
systematicky chronologicky zakládejte práce na odevzdání, až se vrátíme do školy.  

Děkuji za spolupráci! 

Přeji hodně sil a pokud možno klidný týden. 

Zdraví, 

I.Schybalová 

 

Year 3 – BODY, revision Unit 5       March, 16-17 (Monday, Tuesday) 

1. Procvičení částí těla 

Hra https://www.starfall.com/h/me/me-body/? (přiřazování slov k obrázkům) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Lang
uage_(ESL)/Parts_of_the_body/Body_parts_yg158pu (čtení – přetahování 
slova k obrázku, poslech – výběr z obrázků, kontrola kliknutím na FINISH + 
check answers) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Lang
uage_(ESL)/Parts_of_the_body/Parts_of_body_lh11659gj (přetahování slov 
k obrázkům) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Lang
uage_(ESL)/Parts_of_the_body/BODY_PARTS(with_video)_el563sf 

  

2. Procvičení jednotného a množného čísla 

 do English: datum 16th March, dva sloupce: 

3.A,B 
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singular (č. jednotné)     plural (č. množné) 

ear                                    ears 

nose                                  noses 

body                                  bodies (y se mění na i, přidáme -es), 

leg                                     legs 

…                                     ... 

tooth                                 teeth 

foot                                   feet (nepravidelná, musíme si pamatovat, stejně 
jako mouse – mice)… 

+ doplnit další části těla, aspoň 4 (zkusit poslat přes Úkoly ve Škole 
OnLine ke kontrole – vepsat, nebo mailem) – prosím v úterý 17.3. 

            Hra https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/body/body-multiple-
1 (vybírání slova z nabídy) 

3. My monster – týdenní projekt, odevzdat do pondělí 23.3. 

 Video od 3:48 https://www.youtube.com/watch?v=YxARpdWQGpo – 
vyposlouchat, jaké má části těla obludka 

– vypracovat projekt (nakreslit obrázek obludky, napsat nadpis, autora, 
popsat, kolik má příšerka částí těla, použít počet, přídavná jména – big, small 
a další, na papír A4 čistý z obou stran, možno též na počítači, kdo by chtěl, 
ke kontrole prosím poslat na e-mail schybalova@lobkovicovo.cz (jako přílohu 
– sken či foto mobilem) nebo přes Školu OnLine jako přílohu v sekci Úkoly) 

This is my monster. It´s got (=It has got = ono má)… It´s = It is = To je… 

 Vzor v ŠOL v sekci Úkoly 

 Vyrobit si obludku z libovolného materiálu, povídat o ní anglicky, možno ji 
vyfotit a poslat mi, uschovat na prezentaci po návratu do školy 

  

Navíc: namluvit obludku a poslat elektronicky:) - kdo by chtěl 

hra https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-interactive-pirate-board-
game/ 

  

další procvičování slovíček (výběr slova - spojování)  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Lang
uage_(ESL)/Parts_of_the_body/Body_Parts_rh42134as 
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4. Opakování učiva z Unit 5 – čísla do 20, věci v parku, I´ve got…, big x small 

PS s. 50 (čísla si říci a NAPSAT do mezer, obrázek vybarvit podle zadání, 
věty spojit, zaškrtnout si pokrok (řešení: 1. I´ve got a small ball., 2. I´ve got 
a big boat., 3. I´ve got a big ball., 4. I´ve got a samll boat.) 

PS s. 97, bez poslechu 

  

 


