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Milí třeťáci. Je tady poslední týdenní příprava. Ofocený papír nedoděláme celý, určitě si ho 

uložte tak, abyste ho v září našli a přinesli si do školy. Nejlépe do složky, kterou máte sice 

někteří ve škole, ale vezmete si ji domů. Také si nechte všechny sešity, určitě se budou hodit.  

1. Zopakuj si slovíčka z lekce 5. Přečti si v učebnici věty na str. 24 a komiks na str. 25. 

2. ofocený papír – zbytek 1. strany 

3. Zopakuj si slovíčka z lekce 6. V učebnici na str. 28 si přečti komiks a věty pod ním. 

4. ofocený papír – 2. strana – 3 řádky označené puntíkem (3. – 5. řádek) 

5. uč. str. 56 – Stone soup – POLÉVKA Z KAMÍNKU 

Určitě si vzpomínáš, jak vám tuto pohádku hráli na konci loňského školního roku letošní 

páťáci. Je to příběh podobný české pohádce o vojákovi, který vařil polévku ze sekyrky. Díky 

obrázkům určitě pohádce porozumíš.  

Některá důležitá slovíčka: 

was, were – minulý čas slovesa „být“ 

had – minulý čas slovesa „mít“ 

give us – dát nám 

some – nějaký, nějaké 

make – dělat, vytvářet, zhotovovat 

on the street – na ulici 

soon – brzy 

back at the fire – zpátky u ohně 

Be careful! - Buďte opatrní! 

people – lidé 

want – chtít 

Nahrávku si nejdřív pusť celou. Podruhé si ji zastavuj a opakuj každou větu. 

https://www.youtube.com/watch?v=x5i9cZjzgus 

A na závěr vyprávění, co všechno se dá dělat o prázdninách, doprovázené hudbou. 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5i9cZjzgus
https://www.youtube.com/watch?v=V_BnhRJmxtA
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2.  He´s singing.                                             I´m reading.                                    She´s eating. 

                              We´re playing football.                            Are you writing? 

What are you doing?                                   Is he skipping? 

I´m having a great holiday.                                                    He´s sitting under a tree. 

 

4.   It´s cold and windy.                                            We can´t go outside. 

                                            It´s hot and sunny.                                                         It isn´t raining. 

      It´s snowing.                                                  Is it raining in London today? 

 

                                                                              

 

 


