
ANGLIČTINA – 3. TŘÍDA  

 

1. Slovní zásoba: 

Nezapomeň, že jak budeš zase ve škole čeká nás test ze slovíček. Slovíčka najdeš v pracovním sešitě str. 

103/UNIT 7. Slovíčka si procházej a uč se je. Uč se, jak se píší i vyslovují.  

 

2. Učebnice str. 52: 

Prohlédni si obrazy zobrazující postavy. Přečti si krátké texty pod každým obrazem. Zde uvádím slovní 

zásobu, kterou možná nebudeš znát (její výslovnost bude poslána na e-mail): 

PICTURE = obrázek               MONKEY = opice                     DAUGHTER = dcera      

LITTLE = malý                        CALLED = nazývat se               ARTIST = umělec                                                                      

**Fráze s předložkou BY Pod každým obrazem znamená, kdo obraz namaloval (např. by Rosalba 

Carriera). 

 

Do školního sešitu odpověz na otázky 1-4: 

1. What animal can you see in picture 1? 

2. What is the girl’s name in picture 2? 

3. Who is the girl’s father in picture 3? 

4. How old is the girl in picture 4? 

Přečti si následující popisy jednotlivých obrazů. Do školního sešitu napiš, který obraz 1-4 popisy 

popisují. Napiš si písmena popisů a k nim přiřaď čísla obrazů. Např. A) Picture 2.  

A) In this picture the girl’s got short brown hair, a long white dress and a red coat.  

B) The girl in this picture’s got blond hair. She’s got white flowers in her hair.  

C) There’s a cat in this picture and the girl’s got brown hair. 

D) In this picture, the girl’s got long brown hair and a big hat. 

  

3. Pracovní sešit str. 67: 

cv. 1 – vybarvi obraz Grega a Flossy 

cv. 2 – doplň informace o obrazu. Zde uvádím, co a kam doplnit: 

            By ________________________ - kdo obrázek namalovat, tedy tvé celé jméno 

            This is a picture of a __________ - kdo je na obrázku? A girl? A man? A boy?  

            The boy is called _____________ - jméno chlapce na obrázku 

            He’s got _______ and _________ - do první vynechávky napiš délku a barvu vlasů, do druhé  

                                                                           barvu trička 

            The dog _________ - zde doplň slovo IS a jaký pejsek je např. small, big, fat, thin,…  

 

4. Učebnice str. 53: 

Poslechni si a přečti si další e-mail od Grega (nahrávka bude poslána na e-mail). Slovíčka, která možná 

nebudeš znát:  

GLASSES = brýle, FUNNY = vtipný, EYES = oči  

Do školního sešitu odpověz na otázky 1-3: 

1. What are the names of Greg’s friends? 

2. Is Archie short or tall? 

3. What’s the colour of Dan’s eyes? 

4. Who’s got glasses? 

5. What’s the colour of Dan’s hair? 

 



6. Pracovní sešit str. 68: 

cv. 1 – odepiš Gregovi na jeho e-mail. Postupuj následovně: 

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 

 


