
13_anglický jazyk_4_Opakování 

Milí třeťáci. Tento týden si nejdřív zopakujte slovíčka z lekce 3 a 4 a potom se pusťte do 

překladu dalších vět na ofoceném velkém papíře. Začínáte 11. řádkem. Ale nejdřív si pusťte 

písničku na dobrou náladu. Je o dobrých návycích – good habits.              

https://www.youtube.com/watch?v=gm_jm0DcNQk 

 

 

1. papír – od věty Bolí mě hlava. po nadpis Přítomný čas průběhový 

 

2. P. S. str. 60 – Quiz B – Odpovídej za sebe podle pravdy. 

3. P. S. 62/1,2 - Vyhledej a zakroužkuj slova a přečti si dopis od Petry. 

4. P. S. 63/3 – Přečti si povídání o Praze. Doplň čísla, pod kterými jsou fotky známých míst.  

Další úkoly jsou dobrovolné. 

P. S. 59/3 – Říkanku na výslovnost si pustíme v úterý na schůzce, ale je dlouhá, můžeš si ji už 

předem přečíst a přeložit. 

P. S. str. 60 – Quiz A 

P. S. str. 65 - Nakreslenou pověst o Bruncvíkovi a lvovi si nejdřív prohlédni, abys pochopil 

obsah. Potom zkus podle obrázků uspořádat věty 1 – 8. Příběh začíná 2. větou – napiš k ní a. 

Věřím, že úkoly zvládnete dobře. Tentokrát je hodně psaní, ale vydržte, konec roku se blíží a 

pak vás už čekají skutečné prázdniny. Tak na závěr ještě jedna letní písnička. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM 

 

 

 

 

 



13_anglický jazyk_4_řešení 

1. ofocený papír 

I´ve got a headache. 

He´s got a stomach ache. 

Don´t eat lots of sweets. 

Go to sleep. 

Drink lots of water. 

Go to bed. 

Healthy food. 

Unhealthy drinks. 

What can I do? 

Are you O. K.? 

The cinema is opposite the library. 

The clothes shop is next to the bookshop. 

Where´s the café? 

How many shops are there? 

Are there museums? 

It´s a big village. 

2. P. S. str. 60 – Quiz B 

1, 3   Yes, I can. / No, I can´t. 

2      There are ……. Bedrooms in our house/flat. 

4      Yes, there is. 

5      There are 17/18 children in our class. 

6      Yes I do. / No, I don´t. 

7     My favourite animal is a/an …… . 

8     Yes, it does. / No, it doesn´t. 

9     I …….. after school. 

10   I …….. on Saturdays. 


