
ANGLIČTINA – 3. TŘÍDA  
 

*** Upozornění *** 

Na e-mail obdržíte zvukové nahrávky ke dvanáctému zadání. Jednotlivé nahrávky si můžete stáhnout a 

pustit dětem pro nacvičení výslovnosti a hlasitého čtení.  

 

1.) Opakuj si slovíčka z posledních dvou zadání – 7. lekce.  

 

2.) PŘÍDAVNÁ JMÉNA TÝKAJÍCÍ SE LIDÍ 

Pro nacvičení výslovnosti nové slovní zásoby lze pustit nahrávku s názvem 3. TŘ. – Slovní zásoba 

(obdrženo e-mailem).  

Prohlédni si obrázky a procvič si přídavná jména týkající se lidí. 

                                 
                                                    TALL = VYSOKÝ                          SHORT = KRÁTKÝ                            

 

                           
                    FAT = TLUSTÝ                                            THIN = ŠTÍHLÝ 



                
                                                OLD = STARÝ                                YOUNG = MLADÝ 

      

3.) Učebnice str. 51: 

Přečti si následující věty A-E. Každá z těchto vět popisuje některou dívku nebo chlapce z obrázků 1-

12 v učebnici. Do školního sešitu si napiš písmena vět A-E a přiřaď k nim čísla obrázků 1-12.  

Např. He’s a boy. He’s tall and he’s got brown hair. – 4  

 

A) She’s a girl. She’s tall and she’s got black hair.  

B) She’s a girl. She’s short and she’s got blond hair. 

C) He’s a boy. He’s tall and he’s got black hair.  

D) She’s a girl. She’s short and she’s got brown hair. 

E) He’s a boy. He’s short and he’s got brown hair.   

 

4.) Pracovní sešit str. 65: 

cv. 1 – prohlédni si obrázek. Poslechni si nahrávku a očísluj obrázky – nahrávka s názvem 3. TŘ. – 

Pracovní sešit 65-1 (obdrženo e-mailem). Pokud nemáte možnost si nahrávku stáhnout, cvičení 

nedělej. 

 

cv. 2 – prohlédni si obrázky zvířat a zakroužkuj správné slovo pod obrázkem 

 

5.) Pracovní sešit str. 66: 

cv. 1 – poslechni si nahrávku a podle toho, která osoba bude popisována zakroužkuj variantu A, B 

nebo C – jedná se o nahrávku s názvem 3. TŘ. – Pracovní sešit 66-1 (obdrženo e-mailem). Pokud 

nemáte možnost si nahrávku stáhnout, cvičení nedělej. 

 

cv. 2 – tvým úkolem je pomoc policii vytvořit popisy dvou hledaných osob. Prohlédni si obrázky 

těchto osob a zkus poskládat slova v rámečcích do vět, které budou tvořit popisy hledaného muže a 

ženy.  

Např. Number 1: He’s got long black hair.  

           Number 2: She’s thin.  

 

 


