
ANGLIČTINA – 3. TŘÍDA 

1.) Učebnice str. 47: 

Podívej se na fotografie a obrázky zvířat. Procvičuj si anglické názvy zvířat: 

A PONY = poník                         A DOG = pes  

A RABBIT = králík                       A HAMSTER = křeček 

A FISH = ryba                              A CAT = kočka  

Přečti si řečové bubliny k fotografiím. Slovíčko PET = znamená domácí mazlíček.  

 

2.) Školní sešit – zápis: 

Nadpis – HAVE GOT (= MÍT, VLASTNIT) 

Kladná věta: I have got a cat. (v kladné větě lze slovo have zkrátit → I’ve got a cat.) 

Záporná věta: I haven’t got a cat.  

Otázka: Have you got a cat? → Yes, I have.   /   No, I haven’t.  

 

Do školního sešitu napiš jednu větu kladnou (= jakého domácího mazlíčka máš) a jednu zápornou (= 

jakého domácího mazlíčka nemáš). Pokud nemáš vůbec žádného domácího mazlíčka, věty si 

vymysli, aby sis tuto frázi také procvičil/a.   

 

3.) Pracovní sešit str. 59: 

cv. 2 – podívej se na obrázky zvířat a zamysli se, jak se řeknou anglicky. Do vět pod obrázky doplň 

frázi HAVE GO / HAVEN’T GOT, podle toho, jestli daného domácího mazlíčka doma máš nebo ne. 

První větu uvádím, jako příklad: I haven’t got a fish.  

 

4.) Školní sešit:  

Prohlédni si těchto šest obrázků. Do školního sešitu si napiš čísla obrázků 1-6. Mezi každým číslem si 

vynechej tři řádky pro své odpovědi. Pod každým obrázkem se nachází tři otázky, prohlédni si 

obrázek a odpověz na ně.  

 

1.            2.            3.    

What’s the pet?                               What’s the pet?                                    What’s the pet? 

What colour it is?                             What colour it is?                                 What colour it is? 

How many?                                        How many?                                           How many?  

 



4.          5.         6.   

       What’s the pet?                                        What’s the pet?                                   What’s the pet?                                

       What colour is it?                                     What colour it is?                                What colour is it? 

       How many?                                                How many?                                          How many?  

 

5.) Školní sešit: 

Do školního sešitu na celou jednu stránku nakresli svého domácího mazlíčka. Pokud domácího 

mazlíčka nemáš, nakresli takového, kterého by si chtěl/a mít. Pokud máš domácích mazlíčků více, 

vyber si jednoho a toho nakresli.  

Pod obrázek napiš: THIS IS MY _______________ → do vynechávky napíšeš, co je to za mazlíčka a   

                                                                                              jeho/její jméno.  

Např. THIS IS MY HAMSTER HAMMY.   

 

6.) Pro další procvičování probraného učiva lze využít následující webové stránky: 

https://www.learningchocolate.com 

→ (Nahoře se nachází kolonka s lupou. Zde lze zadat požadované téma např. “colours“ a zobrazí se 

seznam aktivit.) 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org  

→ (Když se sjede na stránce trochu dolů, je vpravo nadpis “A-Z of Topics“, zde si jde vybrat, z témat, 

které jsou k dispozici. Po kliknutí na nějaké z témat se otevře seznam různých aktivit.)  

https://www.umimeanglicky.cz 

→ (Nahoře kliknout na “Slovíčka“. Pak už si stačí vybrat danou aktivitu a poté téma a úroveň.) 
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