
Předmět: AJ - 3. ročník 
  
25.5.- 29.5. 
  
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly  
 
Milí rodiče a žáci,  
 
znovu Vám posílám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do pátku  29.5..  
 
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  
 
25th May (Monday) 
 

1. Milé děti, víte, co znamená slovo A PET? 
 
Podívejte se na video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=93U4fvaIYCU 
 
Ano: PETS jsou domácí mazlíčci!!! :) 
 
Otevřete si prosím učebnici na straně 58. Máme tam lekci Unit 22, která má název:  
 

I´ve got a pet. 
 
Co ta věta znamená? 
 
Správně, znamená 
 

Já mám mazlíčka. 
 
Zazpívejte si písničku: 

https://www.youtube.com/watch?v=93U4fvaIYCU


https://www.youtube.com/watch?v=zHTORV9x0HI 
 
Podívejte se na cvičení 1 v učebnici na straně 58 a přečtěte a přeložte si krátké popisky. 
To samé udělejte v cvičení 2. Pamatujte, čteme nahlas a procvičujeme výslovnost. 
 
Nakonec si do slovníčku vypište první dva sloupečky slovíček ze strany 59, cvičení 5 a 
naučte se je. 
 
26th May (Tuesday) 
 

1. Milé děti, dnes si otevřete učebnici na straně 59 a cvičení 4 si přečtěte věty. Do 
slovníčku si vypište druhé dva sloupečky slovíček z cvičení 5 a naučte se je. 

2. Otevřete si prosím pracovní sešit na straně 58 a vypracujte cvičení 1 a 2. 
 
28th May (Thursday) 
 

1. Otevřete si prosím učebnici na straně 59 a podívejte se na obrázky v cvičení 2. Podle 
vzoru si zkuste napsat do sešitu několik vět o zvířátkách na fotografiích.  

2. Otevřete si pracovní sešit na straně 59 a vypracujte cvičení 3 - 4. 
 

3. Nakonec si zazpívejte písničku: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_hNx8SlYalU 
 
A vypracujte cvičení: 
 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Pet
s/Pets_gl59472cy 
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