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Milí třeťáci, tak jak se vám líbí písnička o maminčině džípu a zvířátkách? Musí to být veselá 

jízda. Jen chlapeček si ji moc neužívá. Pouštějte si ji doma, budeme ji zpívat a předvádět až 

ve škole. Zatím se zkuste naučit jen 1. řádek každé sloky (to je 5 řádků). Jinak se vám tento 

týden představí zvířátka z jiných světadílů, než je Afrika. Věnujte hodně času poslechu. 

1. V sešitě Vocabulary procvič zbytek slovíček lekce 10. Jejich výslovnost je 

v následujícím poslechu. 

 

2. Uč. str. 50 – poslech – Jsou zde uvedené 4 světadíly: 

Antarctic – Antarktida 

Africa – Afrika 

North America – Severní Amerika 

South America -  Jižní Amerika 

 

Zvířátka se představují postupně od č. 1 po č. 4. Věty vpravo u obrázků jsou 

přeházené. V červeném rámečku jsou věty, kterými zvířátko řekne svůj název a odkud 

pochází. V oranžovém rámečku popíše své tělo a v zeleném řekne, co má rádo. 

 

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

 

3. Uč. str. 50 – popis orla 

Do sešitu English si nakresli obrázek orla a opiš 4 věty, které si doplníš podle poslechu 

ze žlutého a zeleného rámečku. 

 

4. P. S. 49/3 – Poskládej věty ze slov z nabídky podle obrázku. 

 

5. P. S. 50/5 – Napiš odpověď ke každému obrázku. Použij člen a/an. 

 

6. Podívejte se na celou prezentaci Animal Safari poslanou minulý týden. 

 

Úkol navíc pro šikulky.  

Vyber si 1 zvířátko, nejlépe některé z těch, které se nám představili v této lekci. Na bílý 

papír A4 ho nakresli a napiš pár vět, kterými se zvířátko představí (jako orel na str. 50). 

Místo kreslení můžeš obrázek někde najít, vystřihnout, nalepit a dokreslit krajinu kolem. 

A písnička z YouTube na závěr. Je o zvířátkách a počítání do deseti. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A 
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2. Uč. str. 50 – přepis poslechu 

1. I´m an eagle. I´m from North America.             Já jsem orel. Jsem ze Severní Ameriky. 

    I´ve got big , black wings.                                     Mám velká, černá křídla. 

    I like fish and little animals.                                 Mám rád ryby a malá zvířata. 

2. I´m a penguin. I´m from the Antarctic.             Já jsem tučňák. Jsem z Antarktidy. 

    I´ve got short wings and short legs.                   Mám krátká křídla a krátké nohy. 

    I like fish.                                                                 Mám rád ryby. 

3. I´m a parrot. I´m from South America.            Já jsem papoušek. Jsem z Jižní Ameriky. 

    I´m red, blue and yellow.                                    Jsem červený, modrý a žlutý. 

    I like fruit and nuts.                                              Mám rád ovoce a oříšky. 

4. I´m an ostrich. I´m from Africa.                         Já jsem pštros. Jsem z Afriky. 

    I´ve got long legs.                                                  Mám dlouhé nohy. 

    I like grass and leaves.                                         Mám rád trávu a listy. 

3. Popis orla je v úkolu 2. č. 1 

 

4. P. S. 49/3 – Věty můžou být přeházené. 

1. There´s a happy lion. 

2. There´s a sad hippo. 

3. There´s a big crocodile. 

4. There are three long snakes. 

5. There are four little monkeys. 

5. P. S. 50/5 

2. It´s a parrot.               věta 2., 3. a 5. – Píšeme člen a, protože p,s jsou souhlásky. 

3. It´s a penguin.            

4. It´s an eagle.               Věta 4. a 6. – Píšeme člen an, protože e je samohláska. 

5. It´s a snake. 

6. It´s an elephant. 

 


