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Milí třeťáci, už z názvu lekce vidíte, že se budeme učit o zvířatech žijících převážně v Africe, 

ale i v jiných částech světa. Cílem je dozvědět se o těchto zvířatech víc, umět popsat, jak 

vypadají, čím se živí a odkud jsou. Na obrázkovém slovníčku jsou zvířata, která už určitě 

znáte. Zopakujete si je nejdříve. Žijí v Africe a v učebnici o nich máme krásnou písničku. 

Posílám ještě prezentaci. Tento týden se podívejte na první 2 stránky. 

1. Obrázkový slovníček nalep do sešitu Vocabulary a opiš podle tabulky ke každému 

zvířeti psacím písmem jeho název. Správnou výslovnost si vyzkoušej při následujícím 

poslechu. 

2. uč. str. 48 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z4K0d-FikbA 

 

 

Když máme obrázek se zvířaty a chceme vyjmenovat, jaká tam jsou, začínáme větu 

There is one …(Tam je jeden … - pokud je na obrázku jen 1 zvíře stejného druhu) nebo 

There are two, three, four … (Tam jsou dva, tři, čtyři …- pokud je zvířat více).   

 

Poslechni si ukázku znovu, opakuj každou větu podle učebnice, při dalším poslechu už 

zkus opakovat věty zpaměti, dívej se jen na obrázek a ukazuj přitom na zvířata.  

 

3. Ofocený papír Vocabulary 10 nalep na novou dvoustranu a procvič psaní prvních 4 

řádků nového slova There. 

 

4. P. S. 48/1 – Najdi a zakroužkuj zvířata podle zadání. 

 

5. P. S. 48/2 – Podobně jako v učebnici na str. 48 napiš tentokrát ty, jaká zvířata vidíš. 

Napovím, že je tam dobře schovaných 6 hadů a 3 krokodýli. Ostatní určitě najdeš. 

 

6. Uč. str. 49 – písnička – Posílám už tento týden, abyste ji mohli poslouchat, protože je  

opravdu pěkná a u dětí oblíbená. V autě – džípu - s chlapečkem a jeho maminkou 

projíždí Safari 1 tlustý lev, 2 dlouzí hadi, 3 malé opičky a 4 hladoví krokodýli.                          

Už se těším, až ji budeme společně zpívat a předvádět.  

 

           https://www.youtube.com/watch?v=Kia8x-0S-zI 
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5. P. S. 48/2 

Věty můžeš mít napsané v jiném pořadí, než jsou tady. Záleželo na tom, jaká zvířata jsi 

hledal nejdřív. 

2   There are two lions. 

3   There is one hippo. 

4   There are six snakes. 

5   There are three crocodiles. 

6   There are two giraffes.    

7   There are four monkeys.      

PAMATUJ! Pokud začínáme větu There are a zvířat je víc, musíme k jeho názvu připsat s. 

Zvýrazni si písmeno s tak, jako já. Všechny napsané věty si ještě jednou přečti nahlas.     

 

                                                                                                                                             


