
ANGLIČTINA – 3. TŘÍDA  

 

1.) Učebnice str. 36: 

Téma, kterým se budeme na této stránce zabývat je ROAD SAFETY = bezpečnost na cestách. Podívej se 

na fotografii číslo 1 dole na stránce. Na fotce se nachází ZEBRA CROSSING = přechod pro chodce. Toto 

slovíčko si zapamatuj.  

 

Poslechni si a přečti si krátký příběh o Jackovi a Daisy. (** Nahrávka s tímto příběhem bude poslána na 

e-mail). Do školního sešitu odpověz na následující otázky. Zkus na ně odpovědět anglicky.  

1. Where is Jack and Daisy going so they can safely cross the road?  

(= Kam Jack s Daisy jde, aby mohli bezpečně přejít silnici?) 

2. What is Jack doing before they cross the road? 

(= Co Jack dělá předtím, než přejdou silnici?) 

3. Is it safe to run across the road? (= Je bezpečné běhat přes silnici?)  

Prohlédni si fotografie 1-4 dole na stránce. Do školního sešitu si napiš čísla těchto fotografií. Ke každé 

fotografii odpověz na otázku – Is it safe to cross? (= Je bezpečné přejít silnici?). K číslům do sešitu napiš 

YES / NO.  

 

2.) Pracovní sešit str. 45: 

cv. 1 – prohlédni si obrázky 1-4. Na každém z nich něco chybí. Nahoře jsou čtyři obrázky, které musíš 

překreslit do obrázků 1-4 tak, aby se tam hodily.  

 

3.) Učebnice str. 37: 

**Nahrávka bude poslána na e-mail.  

Poslechni si a přečti si e-mail od Grega. Prohlédni si obrázky skateboardů a letadel dole na stránce. 

Poznáš, které jsou Gregovi? 

 

4.) Pracovní sešit str. 46: 

cv. 1 – doplň e-mail od tebe pro Grega. V první části pokračuj tak, jak jsi zvyklý/á z dřívějších e-mailů.  

I’ve got a __________ and I’ve got a ___________. → do první vynechávky doplň skateboard a do 

druhé si vyber vlastní hračku  

I haven’t got a ___________. → zde doplň hračku, kterou nemáš 

It’s _________ and _________. → zde doplň dvě barvy  

 

cv. 2 – dokresli obrázek skateboardu. Použij ty barvy, které si napsal/a do e-mailu. Skateboard nemusíš 

jen vybarvit, ale také různě ozdobit.  

 

 


