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Milí třeťáci, tento týden zakončíme lekci 9 – Bug café. V přiloženém dokumentu vám k ní 

posílám ještě prezentaci, ve které si procvičíte slovíčka. A protože se blíží velikonoční 

období, přikládám ještě jednu prezentaci, která se jmenuje Easter – Velikonoce. 

 

1. P. S. 44/5  

Napiš, co máš rád  (I like …) a co nemáš rád (I don´t like …) na snídani, oběd a večeři.  

Vybírej jídlo z nabídky nebo napiš podle sebe něco jiného. Napíšu ti vzorové věty, fialově 

napsaná jídla změň podle sebe. 

I like bananas for breakfast. 

I don´t like yoghurt and cereals. 

I like fish and chips for lunch. 

I don´t like chicken and potatoes. 

I like pizza for dinner. 

I don´t like sausages. 

Jídla, která máš rád, můžeš i nakreslit. 

 

2. P. S. 45/7 – Uspořádej slova do vět. 

 

3. ÚKOL NAVÍC PRO ŠIKULKY - P.S. 45/8 - Pod obrázky piš správná písmena a rozlušti věty. 

Tyto úkoly nedělej v jeden den, každý den splň jenom 1 úkol. 

 

A JEŠTĚ JEDEN ÚKOL PRO ŠIKULKY. Komu se bude chtít a rád kreslí, může mi s pomocí 

obrázků v prezentaci udělat takový malý plakátek k Velikonocům. Napiš nadpis EASTER a 

do prostoru namaluj obrázky, které jsou pro tyto svátky typické – jarní rostlinky, mláďátka, 

velikonoční zajíček, vajíčka malovaná i čokoládová. A pod obrázek napiš anglický název. 

Použij slovíčka z prezentace, která je v přiloženém dokumentu. 

Na YouTube najdeš i další písničky k Velikonocům. Stačí zadat slovo EASTER. 

I když letošní velikonoční svátky určitě proběhnou jinak, než v minulých letech, přeji vám, 

abyste si je užili se svými nejbližšími. Napečte perníčky a jiné cukroví, nabarvěte vajíčka jako 

obvykle, běžte do přírody, když bude pěkné počasí a hlavně buďte zdraví. 
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P. S. 45/7  

1. Do you like ice cream?            Máš rád zmrzlinu? 

2. Yes, I do.                                     Ano, mám. 

3. I like fish and chips.                  Mám rád rybu a hranolky. 

4. I don´t like oranges.                 Nemám rád pomeranče. 

5. What do you like for lunch?   Co máš rád na oběd? 

P. S. 45/8 

1    I like pizza. 

2    Fish and chips please. 

3    I´m hungry. 

Přidávám ještě odkaz na písničku a komiks (uč. 43 a 45), který jste dostali minulý týden 

v e-mailu.  

https://www.youtube.com/watch?v=4Xom7Q9qu10    

 https://www.youtube.com/watch?v=9AvfX1reVbI 
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