
Předmět: AJ - 3. ročník 
 
1.6.- 5.6. 
 
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly 
 
Milí rodiče a žáci, 
 
znovu Vám posílám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do pátku 5.6.. 
 
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 

1st June (Monday) 

1. Milé děti, otevřete si prosím učebnici na straně 60. Přečtěte si mazlíčky v cvičení 1. 

Pro výslovnost opakujte nahlas s videí: 

https://www.youtube.com/watch?v=yJ-bvjdm4Pk 

https://www.youtube.com/watch?v=-EWvXQx8mOg 

 

2. V cvičení 3 si přečtěte a přeložte písničku PET SONG. 

3. Otevřete si učebnici na straně 61, přečtěte si slovíčka v cvičení 7, napište si je do 

slovníčku a naučte se je. 

4. Otevřete si pracovní sešit na straně 60 a vypracujte cvičení 1. 

 

2nd June (Tuesday) 

 

1. Dnes se podíváme na otázku, jak se někoho zeptat, jestli něco má – třeba jestli má 

mazlíčka. Sledujte video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E0xO-pyReek 

 

2. Otevřete si učebnici na straně 61. V cvičení 4 se podívejte na otázku: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJ-bvjdm4Pk
https://www.youtube.com/watch?v=-EWvXQx8mOg
https://www.youtube.com/watch?v=E0xO-pyReek


 Have you got a cat? 

 

Do Š + D si napište otázky podle vzoru. Ptejte se na další mazlíčky. 

 

3. Přečtěte si shrnutí gramatiky v cvičení 6 na straně 61.  

4. Otevřete si pracovní sešit na straně 61 a vypracujte cvičení 3 a 4. 

4th June (Thursday) 

1. Milé děti, dnes si znovu posvítíme na domácí mazlíčky, tentokrát na to, jaké mají části 

těla. Podívejte se na video a opakujte: 

https://www.youtube.com/watch?v=mQ9LVzZ79Fc 

 

2. Otevřete si prosím učebnici na straně 62 a přečtěte si texty. 

3. Z cvičení 4 na straně 63 v učebnici si vypište do slovníčku slovíčka a naučte se je. 

4. Otevřete si pracovní sešit na straně 62 a vypracujte cvičení 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=mQ9LVzZ79Fc

