
ANGLIČTINA – 3. TŘÍDA  
 

1.) Slovní zásoba: 

Neustále si opakuj slovíčka z první a druhé lekce. Trénuj, jak se píšou i jak se vyslovují 😊.  

 

2.) Slovní zásobu můžeš procvičit na následujících webových stránkách v online hrách: 

 Pexeso – čísla:  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/find-the-pairs/numbers-1-

10 

 Střílení balónků – čísla: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-1-10 

- sjeď myší pod obrázky čísel a klikni na kolonku     Game, objeví se ti hra Balloon Burst 

 Střílení balónku – barvy: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours 

- sjeď myší pod obrázky barev a klikni na kolonku     Game, objeví se ti hra Balloon Burst 

 Pirate Board Game – barvy: 

https://www.eslgamesplus.com/colors-vocabulary-esl-interactive-board-game/ 

 

3.) Slovní zásoba – hudební nástroje = musical instruments: 

Prohlédni si obrázky hudebních nástrojů a nauč se jejich anglické názvy. Nahrávka s jejich 

výslovností bude poslána na email.  

 

                         
                           

              A GUITAR = KYTARA           CYMBALS = ČINELY                  A TAMBOURINE = TAMBURÍNA 

 

     
                 MARACAS = RUMBA KOULE         A VIOLIN = HOUSLE          A DRUM = BUBÍNEK  
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4.) Pracovní sešit str. 15: 

cv. 2 – prohlédni si obrázky dětí a hudebních nástrojů, na které hrají. Do čtverečků pod obrázky 

doplň číslo nástroje, na který jednotlivé děti hrají.  

 

5.) Učebnice str. 8-15 a pracovní sešit str. 16: 

cv. 2 – prohlédni obrázky nůžek, lepidla a kalkulačky, které Greg ztratil někde v učebnici. V učebnici 

na stranách 8-15 jednotlivé obrázky najdi (jsou to malé obrázky různě rozmístěné na těchto 

stránkách) a v pracovním sešitě zakroužkuj a vybarvi správný typ nůžek, lepidla a kalkulačky.  

 

6.) Pracovní sešit str. 17: 

Zopakování slovní zásoby z druhé lekce: 

cv. 1 – podívej se na obrázky školních potřeb a zkus si anglicky říct jejich název. Pokud ho dovedeš 

říct, udělej si pod obrázkem fajfku, pokud ne udělej si křížek. 

 

cv. 2 – podívej se na obrázky čísel a zkus je anglicky pojmenovat. Pokud je dovedeš pojmenovat, 

udělej si pod obrázkem čísla fajfku, pokud ne udělej si křížek. 

 

cv. 3 – ve druhé lekci jsme se učili 10 barev. Vyber si z nich 6 barev a vybarvi jednotlivé flíčky. Pak 

zkus barvy pojmenovat a pokud to dovedeš, udělej si pod flíčkem fajfku, pokud ne udělej si křížek. 

 

Na závěr se zamysli nad svým pokrokem v průběhu druhé lekce a dole na stránce udělej fajfku 

v jedné ze tří kolonek → OK, GOOD, EXCELLENT.  

 


