
ANGLIČTINA – 3. TŘÍDA  
 

1.) Učebnice str. 28: 

cv. 1 – prohlédni si obrázky anglických peněz. Ve Velké Británii se platí měnou, která se jmenuje LIBRA. 

V angličtině se libra řekne POUND (výslovnost = PAUND). Znak pro tuto měnu je .  

1 = one pound = jedna libra, jednotné číslo → žádné S u slova pound 

5 = five pounds = pět liber, množné číslo → přidáváme S u slova pound (u všech čísel, která jsou vyšší 

než 1 přidáváme S ke slovu pound)   

 

cv. 2 – prohlédni si jednotlivé předměty a jejich ceny. Do školního sešitu odpověz na následující otázky. 

První otázku uvádím jako příklad: 

1. How much is the chocolate? – It’s one pound.  

2. How much is the book? 

3. How much is the ball? 

4. How much is the pencil-case? 

5. How much is the school bag? 

6. How much is the car?  

cv. 3 - podívej se na obrázky Polly, Jacka a Grega. Každý z nich má určitou částku peněz. Spočítej, kolik 

peněz každý z nich má. Pak do školního sešitu odpověz, zdali si děti mohou jednotlivé předměty koupit. 

Odpovídej YES / NO.  

1. Can Polly buy the school bag? 

2. Can Polly buy the pencil-case and the book? 

3. Can Jack buy the car? 

4. Can Jack buy the chocolate and the ball? 

5. Can Greg buy the book? 

6. Can Greg buy the pencil-case and the school bag?  

 

2.) Pracovní sešit str. 34: 

***Nahrávka k této stránce bude poslána na e-mail.  

cv. 1 – poslechni si nahrávku a napiš, kolik jednotlivé věci stojí do cenovek. Pak se podívej na obrázky 

peněz a spoj je s cenovkami.  

 

3.) Učebnice str. 29: 

***Nahrávka k této stránce bude poslána na e-mail.  

Poslechni a přečti si e-mail od Grega. Pak do školního sešitu odpověz na dvě otázky týkající se toho, co 

Greg má za jídlo rád a co nemá rád. 

1. What does Greg like? 

2. What doesn’t Greg like?  

 

4.) Pracovní sešit str. 35: 

cv. 1 – odpověz Gregovi na e-mail. Napiš, co za jídlo máš a nemáš rád/a ty. Nezapomeň doplnit své 

jméno a příjmení do kolonky FROM.  

I like __________ and ____________. = zde napiš dvě jídla, která máš rád/a  

I don’t like __________. = zde napiš jedno jídlo, které nemáš rád/a  

This is a picture of me and __________ = zde doplň člověka, který s tebou na obrázku je  

At _________ = zde doplň slovo A RESTAURANT  

 



Zbytek vět by si měl/a vědět, jak doplnit. Případně se podívej na minulé e-maily.  

 

cv. 2 – dokresli obrázek sebe a někoho dalšího v restauraci. Na stůl nakresli, co dobrého si dáváte za 

jídlo.  

 


