
ANGLIČTINA – 3. TŘÍDA  

 

1.) Procházej si a procvičuj slovíčka – UNIT 6 (pracovní sešit str. 102 – 103) 

2.) Prohlédni si obrázek domu a projdi si slovíčka spojená s místnostmi v domě. 

Slovíčka si několikrát zopakuj:  

 
3.) Pracovní sešit str. 54: 

cv. 2 – doplň do rámečků v domě názvy místností z šedého boxu 

 

str. 55: 

cv. 1 – podívej se na obrázky v rámečku. Tyto obrázky různě překresli na nábytek pod 

rámečkem (do, pod, na nábytek). Pak obrázek celý vybarvi. 

cv. 2 – v tomto cvičení budeš dělat pouze sloupeček ME. V tomto sloupečku budeš 

psát, kde si jednotlivé předměty ze cv. 1 nakreslil/a.  

KITCHEN 

BATHROOM 

BEDROOM 

SITTING ROOM 



Např. obrázek hrušky jsi nakreslil/a pod židli, na řádek tedy napíšeš příslušnou 

předložku (IN/ON/UNDER) člen THE a nábytek:  

     ____under the chair_____ 

  

4.) Učebnice str. 44: 

Prohlédni si obrázky a jejich anglické názvy. Pak se podívej na dvě fotografie. Jedna 

z nich je OLD CASTLE=STARÝ HRAD a druhý je MODERN HOUSE=MODERNÍ DŮM. Dole 

na stránce jsou čtyři obrázky a na každém z nich dva předměty. Jeden z těchto 

předmětů vždy patří do OLD CASTLE a druhý do MODERN HOUSE. Prohlédni si je a 

řekni si, kam patří.  

 

5.) Pracovní sešit str. 56: 

cv. 1 – prohlédni si fotografie: A=modern sitting room, B=old sitting room. Přečti si 

věty 1 – 6 a rozhodni, zdali se vztahují k sitting room A nebo B. Za věty na řádky pak 

napiš písmeno A nebo B.  

Např. 1 This is a sitting room in an old house.   __A__ 

 

6.) Pro další procvičování probraného učiva lze využít následující webové stránky: 

https://www.learningchocolate.com 

→ (Nahoře se nachází kolonka s lupou. Zde lze zadat požadované téma např. 

“colours“ a zobrazí se seznam aktivit.) 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org  

→ (Když se sjede na stránce trochu dolů, je vpravo nadpis “A-Z of Topics“, zde si jde 

vybrat, z témat, které jsou k dispozici. Po kliknutí na nějaké z témat se otevře seznam 

různých aktivit.)  

 

https://www.umimeanglicky.cz 

→ (Nahoře kliknout na “Slovíčka“. Pak už si stačí vybrat danou aktivitu a poté téma a 

úroveň.) 
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