
Předmět: AJ - 3. ročník  
  
27.4.- 1.5. 
  
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly  
 
Milí rodiče a žáci,  
 
znovu Vám posílám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do pátku  1.5..  
 
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!  
 
Zdraví,  
 
Dagmar Kalábová  
 
27th April (Monday) 
 

1. Milé děti, posledně jsme se věnovali slovesu “mít”, To znamená, že bychom měli 
vědět, jak anglicky říct třeba Já mám hnědé vlasy., nebo On má červené auto., 
nebo My máme hezkou třídu. a pod. Dokonce bychom měli umět říct i zápornou 
větu, například Já nemám velké auto., nebo On nemá bratra., nebo My 
nemáme zahradu. Všimla jsem si, že jsem Vám minulý týden hned na začátku 
slíbila video, to se nakonec jaksi ztratilo - za to se moc omlouvám, a podívejte se na 
něj teď: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ibTiIaI6KsE&t=13s 
 
A na další: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xWGKIyoPdq8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=r0_FI2F87_8&t=27s 
 
Zazpívejte si písničku HAVE YOU GOT A PET? 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6qh_qTOgkhY 
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A písničku I´VE GOT A ROBOT. 
https://www.youtube.com/watch?v=KkH-Z7ObyLg 
 
A ještě jednou ta samá písnička, akorát se slovy,ať víte, co přesně zpívat :) 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HQs5yworE_s 
 
 
 

2. Ve druhém cvičení zkuste přeložit tyto věty. Napište si je prosím do Š+D. Ráda bych 
viděla, jak vám to jde, tak bych vás poprosila vyfotit mi přeložené věty a poslat jako 
přílohu na můj e-mail: dagmar.kalabova@perunka.cz. 

 
Já mám krátké vlasy. 
Ty máš velký nos. 
On má malé uši. 
Ona má velkou pusu. 
Ono má čtyři nohy. 
My máme velký dům. 
Vy máte malý dům. 
Oni mají hezký byt. 
 
Já nemám myš. 
Ty nemáš křečka. 
On nemá zelené vlasy. 
Ona nemá růžový pokoj. 
Ono nemá velkou hlavu. 
My nemáme robota. 
Vy nemáte velká okna. 
Oni nemají zahradu. 
 
28th April (Tuesday) 
 

1. Otevřete si učebnici na straně 52. V cvičení tři se přečtěte popisy Fredovy rodiny. 
Čtěte nahlas. Potom nakreslete Fredovu rodinu do Š+D. 

 
2. Vypište si slovníčku slovíčka ze strany 53, cvičení 7 a naučte se je. 

 
3. Otevřete si pracovní sešit na straně 52 a vypracujte cvičení 1 - 3. 

 
30th April (Thursday) 
 

1. Zazpívejte si písničku - v učebnici na straně 5 máme trochu jinou verzi, ale tu si 
pustíme až společně ve škole. 
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https://www.youtube.com/watch?v=vE3UKXhVb-4 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WiDRpk9li9I 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uP1kLAH1CD0 
 

2. Otevřete si pracovní sešit na straně 53 a vypracujte cvičení 4 - 6. 
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