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Milí třeťáci, zvládli jste další 3 lekce a následuje Opakování – Review C. Znovu si podle sešitu 

Vocabulary procvičte všechna slovíčka lekcí 7, 8, a 9. Také se podívejte na zápisy v sešitě 

English.  

1. Poslech č. 65 k obrázkům v učebnici na str. 46 

V učebnici je 5 obrázků pod písmeny a, b, c, d, e. 

Do sešitu English si napiš pod sebe čísla 1, 2, 3, 4, 5, poslouchej nahrávku a potom si 

vedle čísla vždy napiš písmeno, pod kterým je příslušný obrázek. 

S nahrávkou číslo 1 ti pomůžu. 

 

Přepis nahrávky: 

One. 

○ Have you got a blue jacket? 

● No, I haven´t. I´m sorry. But I´ve got a brown jacket. 

Poznáš, že se mluví o hnědém kabátu, který je pod písmenem d. K číslu 1 napiš d. 

Ostatní zkus sám. Poslech si zastavuj, vracej, pouštěj několikrát. Určitě to zvládneš. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x1Bf_UJkKAU 
 

Pokud máš problémy s porozuměním, přepis celých rozhovorů je na 2. straně. Znovu 

si celý rozhovor pusť, zastavuj a opakuj celé věty. Nejdřív je čti. Při dalším poslechu je 

opakuj zpaměti. Věnuj tomuto poslechu víc času, dokud nebudeš všemu rozumět.      

                                                                                                               

2. P. S. 46/1 

Procvič si psaní slovíček jako u předcházejících opakování.   

3. P. S. 47/3 

Uspořádej slova do vět, dej pozor, která věta má být tázací a která oznamovací.  

 

Na dalších odkazech si můžeš procvičovat části těla a oblečení více a zábavněji.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 

   

https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U 

                                                                                                                                                        

A něco navíc pro šikulky. Když si na YouTube napíšeš English singsing, objevíš spoustu 

pěkných videí na procvičování angličtiny. Jen s chutí do toho.:) 

Opakování budeme věnovat ještě následující týden. Základem je znalost všech slovíček 

z lekcí 7, 8 a 9. Všechno si opakujte a procvičujte. S těmi, kdo se připojí k Teams, budeme 

procvičovat společně na našich on-line setkáních ve čtvrtek v 10.30. Mějte k tomu 

připravené malé sešity, pracovní sešit a učebnici. Už se na vás moc těším.:) 

https://www.youtube.com/watch?v=x1Bf_UJkKAU
https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U
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1. Přepis poslechu 

 

Two. 

○ Look! It´s a bug!                                 

● How many legs has it got?  

○ One, two, three … It´s got six legs. 

 

Three. 

○ Do you like yoghurt?   

● Yes, I do. Banana yoghurt is my favourite. 

 

Four. 

One, two … one, two, three, four … Stamp your feet! One, two,…. One, two, three, 

four …    

 

Five. 

○ Whose hat is this? 

● It´s my brother´s. He´s a clown in the circus. 

 

2. P. S. 47/3 

1. Whose pizza is this?                                 Čí pizza je toto? 

2. You´ve got two legs.                                 Ty máš dvě nohy. 

3. I don´t like bananas.                                 Já nemám rád banány. 

4. Do you like chicken?                                 Máš rád kuře? 

5. Have you got a red hat?                           Máš červený klobouk? 
 


