3. ročník
Prv – učebnice str. 28, přečíst
PS – str.25/1, 2, 3a, 4, 5
Úkoly pošlete na mail ivahujkova@seznam.cz.

Anglický jazyk
Online výuka se koná každé pondělí a středu. Ve středu na online výuce budou potřebovat
děti navíc čistý papír A4 (nejlépe čtvrtka, ale nemusí být).
Zaměříme se na popisování vlastního vzhledu – I´ve got… Mám…
1. Učebnice – strana 24 (obrázky pirátů níže)
Podíváme se na spodní část stránky, ukážeme na prvního piráta a řekneme Look at picture
one! Představujeme piráta a říkáme: I´ve got a big nose. I´ve got a big mouth. I´ve got a little
mouth. I´ve got little eyes. I´ve got little ears. Děti poslouchají a ukazují na příslušné části
obličeje. Potichu si přečtou popis Boba a spojí ho se správným obrázkem.
ÚKOL: Poznej, kdo je Bill! Dětem přečteme následující popis. Tužkou v učebnici označí, kdo
je Bill.
Listen. This is my face…
I´ve got big ears.
I´ve got a little nose.
I´ve got big eyes.
I´ve got a little mouth.
2. Pracovní sešit – strana 24 /2
3. Vytvoření plakátu „Wanted“ aneb Policie pátrá po…
Každý nakreslí na list papíru (A4, nejlépe čtvrtka) hledanou osobu – sám sebe. Nepodepisovat,
nikam nepsat jméno. Prosím kreslit jenom hlavu. Jasné obrysy, barva očí, tvar obličeje a úst,
velikost nosu, délka a barva vlasů, uši – snažíme se co nejlépe vystihnout sami sebe, ale nemusí
to být umělecké dílo, přeci jen nemáme VV . Každý kreslí, jak umí. Pod obrázek napíšeme
alespoň 5 - 6 vět o sobě (čitelně). Přikládám vzor práce z minulého roku. Obrázek ostatním
spolužákům neukazovat! Po návratu do školy budeme pátrat po hledaných osobách 
Upozorníme na neurčitý člen ve větách. Neurčitý člen „a“ nepoužíváme u
množného čísla (ears, eyes, hair), pouze u jednotného (a mouth, a little mouth,
a nose, a big nose…).
I´ve got a big mouth. Mám (jednu) velkou pusu. I´ve got two little ears. Mám dvě malé uši.

Plakát:

Vv + Pč
– tangrams art
Pomůcky: pravítko, tužka, barevné papíry, nůžky, lepidlo
Tento týden vyzkoušíme Tangrams art, obrázky
z geometrických tvarů. Narýsujte geometrické tvary,
vystřihněte, naskládejte na papír do požadovaného tvaru
zvířete nebo věci a nalepte.

Obrázek vyfoťte a pošlete na mail ivahujkova@seznam.cz.
Vaše díla nevyhazujte, až to bude možné, práce donesete
do školy (bude hodnoceno).

Tv
5 minut zahřátí a protažení, 10 leh sedů, 10 dřepů ruce za hlavu, 10 kliků, pauza 2-5 minut a
to samé ještě 1-2x, nakonec se protáhni.
Nemusíte natáčet a posílat, záleží na vaší zodpovědnosti, jak se k úkolu postavíte (Ve
zdravém těle, zdravý duch )

