
ANGLIČTINA – 3. TŘÍDA 
 

1.) Slovní zásoba: 

Pomalu si procházej a uč se slovíčka ze čtvrté lekce (pracovní sešit str. 102 / UNIT 4). 

 

2.) Školní sešit – zápis: 

Do školního sešitu si přepiš následující zápis i s obrázky: 

LIKES / DISLIKES 

LIKE = mít rád  

DON’T LIKE = nemít rád 

 

     I like apples.                                    I don’t like pears.  
 

3.) Školní sešit: 

Do školního sešitu si napiš čísla 1-4. Podívej se, co je u každého čísla za jídlo a napiš celou větou, 

jestli ho máš nebo nemáš rád/a.  

Zde uvádím jednu větu jako příklad: 0. CAKES – I like cakes.  

1. ORANGES - _____________________. 

2. ICE CREAMS - ____________________. 

3. BANANAS - ______________________. 

4. PIZZA - __________________________.  

 

4.) Učebnice str. 26: 

Otto a Flossy říkají říkanku o tom, co mají a nemají rádi. Podívej se na řečové bubliny Otta a Flossy. 

Některé jídlo, které se v bublinách objevuje je nové: 

PIZZA = pizza                          BISCUITS = sušenky  

STEAK = biftek                       CHOCOLATE = čokoláda         *** Nahrávka s výslovností těchto               

PASTA = těstoviny                                                                           slovíček bude poslána na e-mail.  

 

Dole na stránce jsou na obrázku Ottovi a Flossyini kamarádi. Přečti si říkanku, kterou každý z nich 

říká.  

Slovní spojení, kterému možná nebudeš rozumět: 

Cats are great. = Kočky jsou skvělé. 

Dogs are great. = Psi jsou skvělí.  

 

Do školního sešitu napiš, co za jídlo má rád Otto a jeho kočičí kamarádi a Flossy a její psí kamarádi: 

OTTO - ____________________________ 

FLOSSY - ___________________________ 

 

5.) Pracovní sešit str. 32: 

*** Nahrávka ke cvičení jedna bude poslána na e-mail.  

cv. 1 – poslechni si nahrávku o tom, co jednotlivé děti mají a nemají rádi. Podle toho pak udělej do 

čtverečků vedle obrázků s jídly fajfku nebo křížek.  

 



cv. 2 – prohlédni si obrázky toho, co Polly má a nemá ráda. Přečti si slova v boxu, které pak podle 

obrázků vhodně doplň do vět.  

 

6.) Slovní zásoba: 

Prohlédni si obrázky jídel a nauč se, jak se řeknou anglicky.  

*** Nahrávka s výslovností bude poslána na e-mail.  

 

                               
MUSHROOMS = HOUBY                    OLIVES = OLIVY                        PEPPERS = PAPRIKY  

 

Prohlédni si obrázky pizz a do školního sešitu napiš, které ze tří ingrediencí (mushrooms, olives, 

peppers) se na nich nacházejí.  

 

 
 

1. ____________________                3. _____________________ 

2. ____________________                4. _____________________ 
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