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Milí třeťáci, tento týden zakončíme lekci o zvířátkách a za odměnu vás čeká 10. díl komiksu. 

Znalost slovní zásoby je velmi důležitá pro splnění posledních úkolů v pracovním sešitě. 

Slovíčka se učíte pro sebe, abyste je uměli a v budoucnu mohli použít. 

 

1. P. S. 50/6 – Čti si postupně informace v diagramu a pak urči, které je to zvíře. Pomůže ti 

překlad vět napsaných v šedém rámečku.  

                                               Mám rád maso.            Mám hnědou hřívu.  

Já mám čtyři nohy.                                                     Mám dlouhý nos. 

                                               Mám rád ryby.              Jsem z Antarktidy. 

                                                                                       Mám dlouhé nohy. 

2. P. S. 51/7 – Přečti si pozorně text a zkus si ho přeložit. Podle toho pak doplníš do tabulky, 

co chybí. Do 1. sloupce název zvířete, do 2. číslo jeho ohrady a do 3. jaké jídlo má na oběd. 

 

3. P. S. 51/8 – Někteří z vás určitě budou chtít udělat tento úkol na zvláštní velký papír. Je to 

dobrovolný úkol, který jsem popsala v úkolech v minulém týdnu.  

Kdo bude mít udělaný tento úkol na zvláštním papíře, nemusí ho dělat v pracovním sešitě. 

 

4. uč. str. 51 – komiks – Nejdřív si ho poslechni celý, přelož tak, abys rozuměl, co se tam 

stalo. Potom zastavuj a opakuj každou větu nejméně 2x.  

                                          https://www.youtube.com/watch?v=82s43P6v1Cs 

 

Věty, které možná nevíš přesně, co znamenají: 

Obr. 7      Put me down!       Dej mě dolů! 

Obr. 8     Come on. This way!     Pojď. Tudy! 

                Wait, Sam! There are elephants in here.         Počkej Same! Tam uvnitř jsou sloni. 

Obr. 9    I know!   Já vím! 

Úkoly za tento týden se ti určitě podaří zvládnou na nejméně 3 hvězdičky.  
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1. P. S. 50/6  - a crocodile, an elephant, a hippo, a penguin, an eagle, an ostrich, a snake 

2. P. S. 51/7 – překlad textu: 

Tam je pštros, žirafa a hroch v ZOO. Pták je v čísle 1. Hroch není v čísle 3. Jedno ze zvířat 

má ovoce na oběd a jedno má listí. Zvíře v čísle 2 má zeleninu na oběd. Žirafa nemá ovoce 

na oběd. 

Červeně jsem zvýraznila názvy zvířat, které anglicky doplníš do 1. sloupce a zeleně jídlo, 

které doplníš do 3. sloupce. Černě jsou pak zvýrazněny důležité informace pro doplnění 

tabulky. Je to úkol na přemýšlení. Věřím, že si s tím poradíš. 

                                                                           

Pouštěj si písničky, na které jsem poslala odkazy dříve. Hlavně o zvířátkách v mámině džípu. 


