
ANGLIČTINA – 3. TŘÍDA 

*** Upozornění*** 

Na e-mail opět obdržíte nahrávky k tomuto zadání. Jednotlivé nahrávky si můžete stáhnout a pustit dětem 

pro nácvik správné výslovnosti, hlasitého čtení a k doplnění cvičení v pracovním sešitě.  

 

1.) UNIT 8 – poslední lekce týkající se oblečení 

Projdi si následující obrázky a procvič si jejich anglické názvy. Výslovnost si můžeš procvičit 

s nahrávkou s názvem 3. TŘ. Slovní zásoba (obdržena e-mailem).  

                                   
    A T-SHIRT = TRIČKO                   SOCKS = PONOŽKY                                           SHOES = BOTY 

 

                                   
TROUSERS = KALHOTY                            A JUMPER = SVETR                                    A SKIRT = SUKNĚ 

 

2.) Školní sešit: 

Prohlédni si obrázek muže a ženy a do školního sešitu odpověz na otázky u obrázků: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

1. What clothes is the man wearing? (= Co má muž na sobě za oblečení?) 

2. What’s the colour of his T-shirt? 

3. What’s the colou of his shoes? 1. What clothes is the woman wearing? 

2. What’s the colour of the jumper? 

3. What’s the colour of the skirt? 



3.) Pracovní sešit str. 73: 

cv. 1 – poslechni si nahrávku a zakroužkuj správný typ oblečení. Nahrávka má název 3. TŘ. Pracovní 

sešit 73-1 (obdrženo e-mailem), pokud nemáš možnost si nahrávku stáhnou a pustit, cvičení dělat 

nemusíš.  

cv. 2 – prohlédni si obrázek pokoje. Na obrázku jsou čísla 1-6, které odkazují na nějaký kus oblečení. 

K číslům pod obrázkem doplň názvy oblečení z šedého boxu.  

 

4.) Učebnice str. 57: 

Prohlédni si obrázky k příběhu. Děti se nachází na školním hřišti (in the playground) a kromě Jacka, 

Polly a Grega se tam také nachází jejich paní učitelka Miss Davis (a teacher) a pan ředitel Mr Potter 

(a headmaster). Poslechni si a přečti si příběh (nahrávka 3. TŘ. Učebnice 57 – obdržena e-mailem).   

Do školního sešitu odpověz na otázky 1-3: 

1. What are the colours of the school uniform? (= Jaké barvy má školní uniforma?) 

2. What’s is the woman’s name? (= Jak se jmenuje žena v příběhu?) 

3. Whose hat is it? (= Čí je čepice?)  

 

5.) Pracovní sešit str. 74: 

cv. 1 – poslechni si nahrávku a vybarvi oblečení Jacka a Polly (nahrávka 3. TŘ. Pracovní sešit 74-1 – 

obdržena e-mailem). Pokud nemáš možnost si nahrávku pustit, cvičení dělat nemusíš. 

 

cv. 2 – zopakuj si předložky POD, NA, V (zápis ve školním sešitě). Pozorně si prohlédni jednotlivé 

předměty na obrázku. Přečti si texty a odpověz na otázky. První text uvádím jako příklad: 

Jack’s book is on the table. 

Polly’s book is under the chair.  

Where is Greg’s book? (= Kde je Gregova kniha?) 

It’s __ON THE CHAIR__.  

 

cv. 3 – prohlédni si obrázky z příběhu Quizzy and Ziggy a doplň do jejich řečových bublin věty 

z šedého boxu. Opět platí stejné pravidlo, že počet řádků v bublinách odpovídá počtu slov ve 

větách.  

 


