
ANGLIČTINA – 3. TŘÍDA 
 

1.) Pracovní sešit str. 61: 

Kvíz Quizzy’s Questions pro zopakování 6. lekce. 

1. Prohlédni si obrázky nábytku a zkus si říct jejich anglické názvy. Pokud víš, jak se daný kus 

nábytku řekne, udělej si pod obrázek fajfku. Pokud nevíš, udělej křížek. 

2. Prohlédni si obrázky místností a jejich názvy. Spoj anglický název místnosti s daným obrázkem. 

3. Prohlédni si obrázky nábytku, na kterém se nachází kočky. Spoj správně poloviny vět podle toho, 

kde se jednotlivé kočky nachází.  

4. Zamysli se nad svým pokrokem v lekci 6 a označ odpovídající políčko fajfkou.  

 

2.) Slovíčka: 

Přepiš si slovíčka z pracovního sešitu str. 103 / UNIT 7 (slovíčka začínají slovem aquarium a končí 

slovem young). Opět piš jen anglické slovo a jeho český překlad, sloupeček s výslovností vynechej. 

 

3.) Procvičení nové slovní zásoby: 

Prohlédni si obrázky postav. Pozorně si přečti slovíčka označující postavy a jejich český překlad. 

Slovíčka si několikrát řekni nahlas a zkus si je zapamatovat. 
 

                                        
 

A MAN = MUŽ           A WOMAN = ŽENA             A BOY = CHLAPEC             A GIRL = DÍVKA            A BABY = DÍTĚ 

 

Do školního sešitu si napiš čísla 1-10. Přečti si následující otázky a napiš, o koho z postav se jedná.  

Např. Who is wearing a headband? (= Kdo má čelenku?) → a girl 

Otázky nemusíš opisovat, stačí rovnou napsat, o jakou postavu se jedná.  

Slovíčka, která v otázkách možná nebudeš znát:  

WEAR = nosit, GLASSES = brýle, PURSE = kabelka, EYES = oči, HAIR = vlasy, TROUSERS = kalhoty, 

ROMPERS = dupačky, SHORTS = kraťasy   

 

1. Who’s wearing glasses?  

2. Who’s wearing white socks?  

3. Who’s got a black purse?  

4. Who is wearing a green T-shirt? 



5. Who’s got blue eyes? 

6. Who’s got blond hair? 

7. Who’s wearing black trousers? 

8. Who’s wearing pink dress? 

9. Who’s wearing rompers? 

10. Who’s wearing blue shorts? 

 

4.) Učebnice str. 48: 

Prohlédni si obrázek lidí. Do školního sešitu odpověz na následující otázky. Otázky nemusíš opisovat, 

stačí rovnou napsat odpověď.  

1. Where are the people? (= Kde se lidé nachazí?) 

2. What animal can you see in the picture? (= Jaké zvíře se nachází na obrázku?) 

3. What’s the colour of the man’s jeans? 

4. What’s the colour of the baby’s hat? 

5. What’s the baby holding in its hands? (= Co dítě drží ve své ruce?) 

Opět si dole na stránce v rámečku procvič slovíčka. Pak si rámeček zakryj a popros někoho ať ti 

ukazuje postavy na zastávce a zkus anglicky říkat, o koho se jedná (a man, a girl, …).   

 

5.) Pracovní sešit str 62: 

cv. 2 – prohlédni si obrázek a přečti si slova v šedém boxu. Doplň k číslům slova z boxu.  
 


