
12_anglický jazyk_3_Lekce 11 Moje oblíbené věci 

Milí třeťáci, pomalu se blížíme k závěru 11. lekce. Přečtete si, jak tři děti popisují své pokoje. 

Pomůže vám to k tomu, abyste uměli říct několik vět o tom svém. Tak s chutí do toho! 

 

1. uč. str. 54 – Každý den si přečti jen 1 popis a najdi obrázek pokoje. Ukazuj si na věci, o 

kterých se píše, procvičuj předložky in a on. 

2. uč. str. 54 – otázky dole 

Až budeš mít přečtené všechny tři popisy pokojíků, otevři si sešit English a napiš odpovědi 

na otázky 1 – 6. Vybíráš z těchto 2 odpovědí: Yes, there are. / No, There aren´t. 

3. P. S. 55/6 – Spojením vytvoř větu. Pozor, některé jsou otázky. 

4. P. S. 55/7 – Napiš aspoň 3 věty o věcech, které máš v pokojíčku. Nemusíš kreslit celý 

pokoj, jako je v příkladu v pracovním sešitě. Stačí jen nějakou věc někde umístěnou. Třeba 

plyšáka nebo panenku na posteli, míč na zemi, knížku na stole.  

5. P. S. str. 58 – Vybarvi si podle pokynů 2. obrázek. 
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Na závěr posílám 11. díl komiksu. Příběh se chýlí ke konci. Všechno dobře dopadne. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6lXt--pQQo 

 

Obr. 1   Přijďte a uvidíte zpívajícího dinosaura! 

Obr. 2   Omluvte mě. Je tam příšera také? 

Obr. 3   It´s true!   To je pravda! 

Obr. 4   Dámy a pánové, dinosaurus není v kleci. Je nebezpečný! 

Obr. 6   Get the monster!   Chyťte příšeru! 
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1. uč. str. 54 – překlad  

Sam (pokoj c) –Tam je hodně knížek a komiksů v mém pokoji. Moje komiksy jsou ve velké 

krabici. Tam je malá televize na mém stole. Já nemám videorekordér v mém pokoji. 

Jean (pokoj a) – Tam je velký plakát v mém pokoji. Tam jsou pera a tužky na mém stole. 

Tam je lev a opice na mé posteli – hračka lev a opice! 

Kevin (pokoj b) – Já mám rád hudbu. Mám CD přehrávač v mém pokoji. Je na mém stole. 

Moje cédéčka jsou v krabici. Tam je hodně hudebních plakátů v mém pokoji. 

2. uč. str. 54 – odpovědi na otázky 

1   Yes, there are.                   4   No, there aren´t. 

2   Yes, there are.                   5   Yes, there are. 

3   No, there aren´t.               6   Yes, there are. 

3. P. S. 55/6 

2   There are two posters. 

3   How many comics are there? 

4   There´s a CD player on my desk. 

5   Are there lots of books in the box? 

 

 

  

         


