
ANGLIČTINA – 3. TŘÍDA  

 

1.) Učebnice str. 38: 

**Nahrávka k této stránce bude poslána na e-mail.  

Čeká nás závěrečný díl prvního příběhu o Colinovi. Než se pustíš do jeho čtení, projdi si, co se stalo 

v minulé epizodě. Poslechni si a přečti si příběh. Zde uvádím slovní zásobu, kterou možná nebudeš znát: 

IT’S JUST WATER NOW. = Je to jen voda. 

I’M HOME AGAIN. = Jsem zpátky doma.  

 

Do školního sešitu odpověz na následující otázky. Můžeš odpovídat anglicky nebo česky.  

1. Where are Colin and Clara? (= Kde je Colin a Clara?) 

2. What do they see? (= Co vidí?) 

3. What is Colin holding in picture 4? (= Co Colin drží na čtvrtém obrázku?) 

4. What happened to the Ice Monster? (= Co se stalo s Ice Monstrem?) 

5. Where is Colin at the end of the story? (= Kde je Colin na konci příběhu?) 

Projdi si všechny 4 epizody Colin in Computerland – The Ice Monster. Jsou na stránkách str. 14, 22, 30 a 38. 

Do školního sešitu opět odpověz na následující otázky. Odpovídat můžeš anglicky nebo česky. 

1. What’s in the parcel? (= Co se nachází v balíčku? 

2. What’s the girl’s name? (= Jak se jmenuje dívka z příběhu?) 

3. Can Colin ski? (= Umí Colin lyžovat?) 

4. Is the Ice Monster good or bad? (= Je Ice Monstrum hodné nebo zlé? 

5. What’s the code? (= Jaký je kód?)  

  

2.) Pracovní sešit str. 47: 

cv. 1 – očísluj události z příběhu tak, jak se postupně staly  

  

3.) Slovní zásoba: 

Prohlédni si obrázek postavy a nauč se slovní zásobu týkající se částí těla.  

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

 

                                                                                     BODY = TĚLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEAD = HLAVA  

ARM = PAŽE 

LEG = NOHA 

HAND = RUKA  

FOOT = CHODIDLO  



4.) Pracovní sešit str. 48: 

cv. 1 – nahrávka k tomuto cvičení bude poslána na e-mail. Poslechni si nahrávku a do čtverečků doplň 

čísla. 

 

cv. 2 – prohlédni si obrázky a na linku doplň části těla, která ukazují. Pracuj se slovy z šedého boxu.  

 

5.) Pracovní sešit str. 50: 

Sebehodnotící kvíz 

cv. 1 – zkus si říct jednotlivé číslice na obrázcích. Pokud víš, jak se číslo řekne, udělej fajfku do kolečka, 

pokud ne, udělej křížek. 

 

cv. 2 – najdi na obrázku čtyři hračky a vybarvi je podle instrukcí 

 

cv. 3 – prohlédni si obrázky a spoj poloviny vět k sobě 

 

Zamysli se nad svým pokrokem a udělej fajfku u jedné z variant.  

 


