
ANGLIČTINA – 3. TŘÍDA  

 

1.) Slovní zásoba: 

Do slovníčku si přepiš slovíčka z pracovního sešitu str. 103/UNIT 7. 

 

2.) Pictures – TYPES OF HAIR: 

Prohlédni si následující obrázky týkající se vlasů, jejich barvy a délky. Slovní zásobu se nauč. Nahrávka 

s jejich výslovností bude poslána na e-mail.  
 

             

          BROWN HAIR                           BLACK HAIR                         BLOND HAIR  
 

                  

                                          SHORT HAIR                           LONG HAIR  

                                     = KRÁTKÉ VLASY                   = DLOUHÉ VLASY  
 

 

3.) Učebnice str. 49: 

V tomto příběhu se mum, Polly and Jack nachází at the bus stop. Mum čeká na svoji kamarádku (= a 

friend), která má přijet na návštěvu.  

Poslechni si a pak přečti příběh (nahrávka příběhu bude poslána na e-mail). Do školního sešitu odpověz 

na otázky 1-5. Otázky si do školního sešitu nemusíš opisovat, stačí k číslům napsat odpovědi. Na otázky 

odpovídej anglicky.  

0. Who is Pam? 

1. What colour is Pam’s hair?  

2. Is Pam’s hair long or short? 

3. What colour does mum think Pam’s hair is? (= Jakou barvu vlasů si maminka myslí, že Pam má?) 

4. Where are mum, Jack and Polly? (= Kde se nachází maminka, Jack a Polly?)  

 



4.) Pracovní sešit str. 63 + 64: 

cv. 1 – poslouchej a dokresli jednotlivým osobám jejich vlasy (nahrávka bude poslána na e-mail) 

 

cv. 2 – prohlédni si osoby na obrázcích, přečti si řečové bubliny a zakroužkuj správnou variantu, podle 

toho, jaké vlasy má osoba na obrázku  

 

cv. 3 – Quizzy a Ziggy sedí na lavičce a prohlížejí si kolemjdoucí. Přečti si věty v šedém boxu a prohlédni 

si obrázky. Věty z šedého boxu doplň do řečových bublin Quizzyho a Ziggyho. Počet slov ve větách, 

odpovídá počtu řádků v řečových bublinách. 
 

5.) Školní sešit: 

Prohlédni si následující obrázky. Do školního sešitu si napiš čísla obrázků 1-5. Anglicky k číslům napiš, 

jakou délku a barvu vlasů lidé na obrázcích mají. První napíšeš délku a poté barvu vlasů. Jeden obrázek 

uvádím jako příklad:  

0.   LONG BLOND HAIR       1.                  2.   

 

3.                              4.                          5.    

 

 


