
ANGLIČTINA – 3. TŘÍDA  

*** Upozornění *** 

Na e-mail obdržíte zvukovou nahrávku k příběhu o Colinovi. Nahrávku si můžete stáhnout a pustit dětem 

pro nacvičení hlasitého čtení.  

1.) Učebnice str. 53: 

Přečti si další e-mail od Grega. Slovíčka, která možná nebudeš znát:  

GLASSES = brýle, FUNNY = vtipný 

Do školního sešitu odpověz na otázky 1-3: 

1. Who are Dan and Archie? 

2. Is Archie short or tall? 

3. What’s the colour of Dan’s hair? 

   

2.) Pracovní sešit str. 68: 

cv. 1 – do kolonky “from“ napiš své jméno a příjmení. Do prvních dvou částí napiš to, co do e-mailu 

píšeme vždy.  

This is a photo of my friends ________ and _______. Zde napiš jména svých dvou kamarádů. 

_______‘s got ________ hair and _______ eyes. Do první vynechávky napiš jméno kamaráda, pak 

jeho/její barvu vlasů a očí. To stejné pak doplníš do dalšího řádku jen o svém druhém kamarádovi.  

Zbytek e-mailu opět doplníš tak, jako vždy.  
 

cv. 2 – do rámečku nakresli své dva kamarády 

  

3.) Učebnice str. 54: 

Poslechni si a přečti si další epizodu příběhu o Colinovi (nahrávka s názvem 3. TŘ. – Colin in 

Computerland obdrženo e-mailem). Zde překládám slovíčka či slovní fráze, které možná nebudeš 

znát: 

I CAN MAKE EVERYBODY SMALL! = Teď můžu všechny zmenšit! 

HIDE = schovat se  

GOOD IDEA! = Dobrý nápad!                                                      

FEET = chodidla 

I CAN’T MOVE! = Nemůžu se hnout!  

AGAIN = znovu  

SECRET = tajemství  
 

Do školního sešitu odpověz na následující otázky týkající se příběhu (na otázky můžeš odpovědět 

česky): 

1. Where does Colin and Clara hide? (= Kde se Colin s Clarou schovali?) 

2. How do Colin and Clara stop the Wicked Scientist? (= Jak Colin a Clara zastavili zlou vědkyni?) 

3. Where is Clara in picture 1 and 3? (= Kde se nachází Clara na obrázcích 1 a 3?)  
 

4.) Pracovní sešit str. 69: 

cv. 1 – spoj obrázky s řečovými bublinami podle toho, kdo jednotlivé fráze řekl  

cv. 2 – prohlédni si obrázky a přečti si otázky pod nimi. Zakroužkuj správnou variantu YES / NO.  
 

5.) Na následujících stránkách si můžeš procvičit slovní zásobu:  

https://www.learningchocolate.com 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org 

https://www.umimeanglicky.cz 

https://www.learningchocolate.com/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.umimeanglicky.cz/

