ÚKOLY PRO 3. ROČNÍK 15. – 19. 2. 2021
Prv – učebnice str. 35, přečíst
PS – str.30/1, 2
Úkoly pošlete na mail ivahujkova@seznam.cz.

Anglický jazyk
Zaměříme se na poznávání a popisování lidí – tento týden tedy spíše na popisování robotů 
Tento týden bude online výuka pouze ve středu! V pondělí mám celodenní školení. Děti si do
středy zatím vypracují úkol označený číslem 1. Děkuji za pochopení.

Zadání úkolů:
1. Učebnici strana 26
Ukážeme dětem roboty na stránce a požádáme je, aby nám o robotech, které znají z filmů
nebo televize, vyprávěly.
V učebnici budeme popisovat obličeje dvou robotů, chlapce Clanka a děvčete Clinky. Nahlas
a pečlivě vyslovujeme věty popisující oba roboty. Přeložíme si je a pozorně si také
prohlédneme obrázky.
Děti dále čtou 8 vět o Clankovi a Clince pod obrázky a rozhodují, zda jsou pravdivé (Yes) či
nepravdivé (No).
2. Pracovní sešit strana 26
Cvičení 5
Přehrajeme nahrávku. Děti poslouchají a kreslí obličeje podle nahrávky. Řekneme jim, že
mohou použít části obličejů, které jsou nakresleny v pracovním sešitě nebo si mohou
vymyslet i vlastní tvary, pokud budou odpovídat popisu z přehrávky.
Pro jistotu přikládám přepis nahrávky.
Hlas I: One. This is Zipper. He‘s got short hair. He‘s got big eyes. He‘s got a little nose. He‘s
got little ears. He‘s got a big mouth.
Hlas II: Two. This is Zapper. She‘s got a big nose. She‘s got little eyes. She‘s got big ears. She‘s
got a big mouth. She‘s got long hair.

Cvičení 6
Děti o robotech napíší (tolik vět, kolik se jich vejde).

V týdnu od 22. února bychom začali lekci č. 6 Family photos (Rodinné fotografie). Děti si
mohou chystat fotografie členů rodiny, včetně, je-li to možné, i sebe nebo Vás jako malého
dítěte nebo miminka. Není to však povinné 

Vv + Pč + Tv – soutěž
Pomůcky: vhodné oblečení a obuv, fotoaparát nebo telefon
Tento týden vyhlašuji soutěž o nejhezčí a nejoriginálnější fotografii přírody. Vyrazte na
vycházku (pěšky nebo na běžkách) a cestou se kolem sebe dívejte. Až vás zaujme nějaký
výhled, rostlina, sníh (zmrazek), zvíře (může i sourozenec) vyfoťte to a pošlete. Všechny
fotografie vytisknu a budou vystaveny ve škole, a zároveň zveřejněny na webových stránkách
školy. Odměna bude také čekat ve škole. Přeji příjemný zážitek a už se moc těším na vaše
fotografie 
pošlete na mail ivahujkova@seznam.cz

