
ANGLIČTINA – 3. TŘ.  
 

*** Upozornění *** 

Na Váš email ode mě obdržíte zvukové nahrávky s výslovností jednotlivých slovíček, nahrávku příběhu 

z učebnice a cvičení z pracovního sešitu. Jednotlivé nahrávky si můžete stáhnout a pustit dětem pro 

nacvičení výslovnosti a hlasitého čtení.  

1.) BARVY A DÉLKA VLASŮ 

Pro nacvičení výslovnosti nové slovní zásoby lze pustit nahrávku s názvem 3. TŘ. – Slovní zásoba (obdrženo e-

mailem).  

Prohlédni si obrázky a procvič si barvy a délky vlasů. Anglicky se vlasy řeknou = HAIR.  

 

            
              BROWN HAIR                                          BLACK HAIR                                     BLOND HAIR  

 

                  
                                                          SHORT HAIR                                      LONG HAIR  

                                                      = KRÁTKÉ VLASY                             = DLOUHÉ VLASY  

 

2.) 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.    

  

3.) Učebnice str. 49: 

Pro nácvik správného čtení a výslovnosti lze využít nahrávku s názvem 3. TŘ. – Učebnice 49 příběh 

(obdrženo e-mailem).  

V tomto příběhu se mum, Polly and Jack nachází na ulici (= in the street) kousek od autobusové 

zastávky (= the bus stop). Mum čeká na svoji kamarádku (= a friend), která má přijet na návštěvu.  

Poslechni si a pak přečti příběh a do školního sešitu odpověz na otázky 1-5. Otázky si do školního 

sešitu nemusíš opisovat, stačí k číslům napsat odpovědi. Na otázky odpovídej anglicky.  

1. Who is Pam? (= Kdo je Pam?) 

2. What colour is Pam’s hair? (= Jakou barvu vlasů má Pam?) 

3. Is Pam’s hair long or short? (= Jako Pam vlasy dlouhé nebo krátké?) 

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

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

 

4.) Pracovní sešit str. 63: 

cv. 1 – poslouchej a dokresli jednotlivým osobám jejich vlasy – nahrávka s názvem 3. TŘ. – Pracovní 

sešit 63-1 (obdrženo e-mailem). Pokud nemáte možnost si nahrávku stáhnout, cvičení nedělej.  

cv. 2 – vždy si prohlédni osobu na obrázku, přečti si řečovou bublinu a zakroužkuj správnou 

variantu, podle toho, jaké vlasy osoba na obrázku má  

 

str. 64: 

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. Malá rada, 

jak postupovat při vyplňování → počet slov ve větách, odpovídá počtu řádků v řečových bublinách.   
  

5.) V následujícím videu na youtube si můžeš procvičit barvy a délky vlasů: 

Video obsahuje některá slovíčka navíc. 

https://www.youtube.com/watch?v=cN0PGvTRPtg 

 
 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cN0PGvTRPtg

