
Předmět: AJ - 3. ročník 
 
30.3.- 3.4. 
 
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly 
 
Milí rodiče a žáci, 
 
posílám vám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do pátku 3.4 
.. 
Odevzdávání úkolů přes Školu OnLine je možné pouze z žákovského účtu, na rodičovském 
se zobrazí jen zadání. Pokud by se Vám nezobrazoval přiložený soubor, prosím nahlédněte 
na stránky lobkovicovo.cz, kde je v pravém horním rohu okénko VÝUKA - COVID19, a tam 
byste měli úkoly také najít.Prosím, vyzkoušejte, zda vše funguje. V případě potíží nebo 
potřeby konzultace k učivu se ozvěte. 
Děkuji za spolupráci! 
 
Přeji hodně sil a pokud možno klidný týden. 
Zdraví, 
 
Dagmar Kalábová  
 
30th March (Monday) 
 

1. Zopakujeme si znovu písničku: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ea4TVg0_8Dk 
 
Víte, co znamenají tyto výrazy? 
 
thumbs up 
  
elbow back 
  
feet apart 
  
knees together 
  
bottoms up 
  
tongue out 
  
eyes shut 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ea4TVg0_8Dk


  
turn around  
 
Zkuste si je přeložit, zapsat do slovníčku a naučit se je.  
 

2. Podívejte se na písničku: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI 
 

3. Umíte vypracovat interaktivní cvičení? (Výsledek si zkontrolujte sami - Finish - check 
your answers - nemusíte mi je posílat) 

 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Bo
dy_Parts/My_body_ls13960nl 
 

4. Zkus si pexeso: 
 
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-human_body-1-uroven?source=explicitMapGlobal 
 
 
31st March (Tuesday) 
 

1. Dnes si zopakujeme anglickou abecedu. Pamatuješ, jak se abeceda řekne anglicky? 
Podívejte se na video, zazpívejte si: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Qeh4qrB1Mf0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yseWMJS8IHw 
 

2. Podívej se na další video. Umíš vyhláskovat své jméno a příjmení? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EDmWNJ144oY 
 

3. Napište si anglickou abecedu. Na každé písmeno vymyslete slovo. Vypracovaný úkol 
mi můžete vyfotit mobilem a poslat na můj e-mail: dagmar.kalabova@perunka.cz, 
nebo si ho založte do portfolia k pozdější kontrole ve škole. 

 
2nd April (Thursday) 
 

1. Dnes začneme znovu opakováním čísel. Podívejte se na video a nahlas vyslovujte. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y 
 

2. Zazpívejte si písničku: 
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https://www.youtube.com/watch?v=4lVzuPSvWBU 
 

3. Zopakujte si přivlastňovací zájmena: 
 
moje 
 
tvoje 
 
jeho 
 
její 
 
toho 
 
naše  
 
vaše 
 
jejich 
 
Podívejte se na písničku: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=F2lsRCFLHsA&list=PLuqHp428HEfYleFyR-WieIMG6G2-
UeJpH&index=6 
 
3. Vypracujte si interaktivní cvičení: 
 
 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ES
L)/Possessive_pronouns/Possessive_pronouns_ov12350no 
 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ES
L)/Possessive_pronouns/His_or_Her_fs6188mq 
 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ES
L)/Possessive_adjectives/Possessive_adjectives_yl733uk 
 
Přeji Vám hodně zábavy s procvičováním. Vysledky interaktivních cvičení si prosím 
zkontrolujte sami - Finish - Check your answers, nemusíte mi je posílat. U písniček, 
videí si zkoušejte vyslovovat slovíčka nahlas a nahlas zpívat. Pokud je něco možné 
vyfotit mobilem a poslat mi to, udělejte tak. Ostatní úkoly založte prosím do portfolia k 
pozdější kontrole ve škole. A nezapomeňte si neustále opakovat slovíčka ze slovníčku 
:) Ve škole si zahrajeme hru, tak ať váš tým vyhraje!!!! 
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