
 
Předmět: AJ - 3. ročník  
 
15.6.- 19.6.  
 
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly  
 
Milí rodiče a žáci,  
 
znovu Vám posílám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do pátku 19.6..  
 
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 

 

15th June (Monday) 

1. Milí žáci, otevřete si prosím učebnici na straně 71. V cvičení 3 říkejte o těchto 

lidech. Například: 

His name is Mike. His surname is McGregor. He is ten. He is from Scotland. He´s got 

short, curly, brown hair. … 

 

2. V cvičení 4 říkejte to samé o svých kamarádech.  

3. Z cvičení 5 na straně 71 si do slovníčku vypište slovíčka a naučte se je.  

4. Otevřete si pracovní sešit na straně 70 a vypracujte cvičení 1. 

16th June (Tuesday) 

1. Otevřete si pracovní sešit na straně 70. V cvičení 2 spojte otázky a odpovědi. 

Ve druhé části na straně 71 pak o této osobě napište věty.  

2. V cvičení 3 na straně 71 v pracovním sešitě napište, kdo má nebo nemá 

následující. Můžete si i vymýšlet. Například: 



Petr has got a brother. Mike hasn´t got a brother. 

 

Ann has got a sister. Simon hasn´t got a sister. 

 

3. Otevřete si učebnice na straně 72. V cvičení 1 si přečtěte rozhovor o 

ztraceném pejskovi a přeložte si ho. 

18th June (Thursday) 

1. Z cvičení 5 na straně 73 v učebnici si vypište slovíčka do slovníčku a naučte 

se je.  

2. Otevřete si prosím pracovní sešit na stranách 72 – 73 a vypracujte cvičení 1 -

3. 

 


