
10_anglický jazyk_3_Lekce 11 Moje oblíbené věci 

Milí třeťáci. Dostali jste ode mě několik ofocených papírů. Velký je na procvičování učiva o 

zvířátkách a částí těla. Tento týden také začneme novou lekci. Zatím jen tím, že si nalepíte a 

procvičíte slovíčka. Věnovali jsme jim čtvrteční schůzku. Věřím, že některá si pamatujete 

z našeho Klubu angličtiny nebo z kroužku, který jste měli v 2. třídě. Tak pojďme na to. 

                                                                  

1. Velký ofocený papír – str. 44 – V popisu zvířátek je několik slovíček, která možná neznáš. 

1. very small – velmi malý                                    2. It lives – To žije 

   tail – ocas                                                                 brave – statečný 

                                                                                     It is called – je nazývaný 

3. can – umí                                                             4. It eats – To žere 

   jump – skákat                                                           It bites – To kouše 

  climb trees – šplhat po stromech 

  fingers – prsty 

Nemusíš si tato slovíčka psát. Stačí, když jim porozumíš v textu a splníš úkol na papíře. 

Obrázek si můžeš pěkně vybarvit. 

V 2. úkolu dopíšeš barvu, kterou zvířátko má. Squirrel je veverka.                                                         

Pod obrázkem je vtip. Maminka říká: 

„Nechoď příliš blízko k tomu lednímu medvědovi, Annie, nebo se nachladíš.“ 

Na druhé straně spoj popis zvířátka s obrázkem. Mají různý počet nohou nebo žádné. 

2. Slovíčka 11 nalep do sešitu Vocabulary na novou dvoustranu a procvič jako obvykle. 

Postupně, každý den jen několik slovíček.  

3. P. S. 52/1 – Podle vzoru napiš krátké věty, co je na obrázku. Použij správně člen a/an. 

4. P. S. 58/2 – Vybarvi si obrázek:   čísla =  

                                                               oblečení =  

                                                               nábytek =  

                                                               obličej a tělo =  

                                                              domácí mazlíčci =  

                                                              věci ve třídě =  

 



10_anglický jazyk_3_řešení 

1. ofocený papír str. 44  

č. 1 – myš – a mouse 

č. 2 – lev – a lion 

č. 3 – opice – a monkey 

č. 4 – had – a snake 

 

2. P. S. 52/1 

2   It´s a guitar. 

3   It´s a poster. 

4   It´s a keyboard. 

5   It´s a doll. 

6   It´s a radio. 

7   It´s an aeroplane. 

 

K lekci 11 posílám ještě zvlášť prezentaci. 

 

A písnička na závěr jako obvykle:         https://www.youtube.com/watch?v=fn4dpFmbbHk 

Je o oblíbených věcech.  

Bye! 

                                                             

                                                   

 

                                                                             

https://www.youtube.com/watch?v=fn4dpFmbbHk

