Milí třeťáci,
dva týdny samostatného učení máte za sebou a velmi doufám, že se Vám práce daří. Psaní zápisů a cvičení
si během týdne rozložte třeba právě podle dnů, kdy máte angličtinu podle rozvrhu, ať se se Vám slovní
zásoba lépe upevní. Nejdříve si opět zkontrolujte práci z minulého týdne a poté se vrhněte na nové učivo.

Tak hurá do toho!

Kontrola práce z minulého týdne
1. Překlad ve školním sešitě
na stole-on the table (desk)

v šatní skříni-in the wardrobe

ve skříňce-in the cupboard

pod stolem- under the table (desk)

na knihovně- on the bookcase

pod židlí- under the chair

2. V učebnici na straně 42 jste měli zkusit zazpívat a přeložit písničku. Pokud si někdo nebyl jistý
překladem, může si ho zkontrolovat právě nyní:
1. Flossy má míček. Flossy má míček. Kutálí se, kutálí, kutálí. Haf! Flossy má míček.
2. Nyní jsem v kuchyni. Hmm- hezká vůně! (SBOR- refrén)- tedy opakuje se: Kutálí se, kutálí, kutálí. Haf! Flossy má
míček.
3. Nyní jsem v koupelně. Fuj! Jsem mokrý! ( SBOR- refrén)
4. Nyní jsem v obývacím pokoji. Ó, prosím hraj si! ( SBOR- refrén)
5. Nyní jsem v ložnici. Uf! Jsem unavený!
6. Kutálí se, kutálí, kutálí….. Zastav! Flossy má míček.

Možná jste u některých slovíček váhali s výslovností. Podívejte se tedy do pracovního sešitu na stranu 102,
103, tam jich většinu v UNIT 6 najdete. A pár dalších je zde:
nice- /nais/pěkný, hezký

smell/smel/vůně

now/ nau/nyní

wet /vet/mokrý

phew/fjú/uf

tired /tajrd/unavený

yuck / jak/fuj

3. A přijde na kontrolu pracovní sešit.
Cvičení 2 na straně 54 bylo velmi jednoduché. Ale pro jistotu najdete správné řešení zde:
vlevo nahoře- bedroom

vpravo nahoře- bathroom

vlevo dole- kitchen

vpravo uprostřed- sitting room

4. Cvičení 1 na straně 55 jste určitě všichni zvládli nakreslit. Dnes ho budete ještě potřebovat v novém
učivu.

5. A nakonec si prohlédněte, zda jste správně doplnili komiks o Quizzym a Ziggym. Určitě to máte dobře!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nové učivo
Tento týden nás čeká v učebnici strana 44- Homes through history ( tedy vybavení domů dříve a dnes) a
poté si napíšete další mail Gregovi na straně 45. Pracujte tedy podle následujících pokynů.

1. Otevřete si učebnici na straně 44 a přečtěte si, které předměty jsou nejčastěji vybavením domů.
a rug / rag/ kobereček

a vase / veis/ váza

a fireplace /faierpleis/ krb

a painting / peinting/ malba

a sofa /sófa/ pohovka
Všechny tyto obrázky nakresli a popiš do školního sešitu ( stejně jako v učebnici) pod nadpis:

The old castle (starý hrad) X the modern house ( moderní dům)

2. Prohlédni si 2 obrázky uprostřed strany 44 a popiš anglicky, co na nich vidíš za předměty. Můžeš před
předměty říci i jejich barvu a velikost. ( např. a big brown chair, a big beige fireplace, a small painting,…)

3. Ve cvičení dole na straně 44 ukazuj na věci, které najdeš:
In the old castle/ kástl/ na starém hradě

in the modern house- v novém domě

4. Gregovi jste napsali již mnoho mailů. Tak jsem si jistá, že další zvládnete určitě sami. Na straně 45
v učebnici máte mail od Grega. Ten si přečtěte a přeložte. Jediné slovíčko, které neznáte, je a bunk bed, a
to je patrová postel. ( jinak připomínám this is = toto je, there´s = tam je)

5. Přečtěte si otázky pod textem a zkuste na ně odpovědět.
1. Where´s Greg? ( Kde je Greg?)

2. What colour is Greg´s bed? ( Jakou barvu má Gregova postel?)

3. Have you got a bunk bed?( Máš patrovou postel?)
4. Is there a bookcase in Greg´s bedroom? (Je v Gregově ložnici knihovna?)
5. Where´s the desk? (Kde je pracovní stůl?)

6. Where´s the globe? Kde je globus?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pracovní sešit
1. Nyní navážeme na práci z minulého týdne. Ve cvičení 2 na straně 55 zvládnete doplnit pouze první
sloupeček. Ten druhý se týká Vašich spolužáků. Do prvního sloupečku tedy napište, kam jste ve cvičení 1
nakreslili věci na obrázcích. ( např. Pokud máte hrušku nakreslenou na stole, napíšete do sloupečku ME =
já: on the table,…) Sloupeček My friend= můj kamarád nechte prázdný.

2. Na straně 56 je to velmi jednoduché. Přečtěte si věty pod obrázky a rozhodněte, zda popisují obrázek
A nebo B. Správné písmeno zapiš za větu.

3. Posledním úkolem je mail na straně 57. Již jste ho psali mnohokrát, takže věřím, že jste velcí šikulové, a
tohle hravě zvládnete. Jako pomocnou ruku si můžete otevřít mail v učebnici a napsat podobné věty.
Využívejte slovíčka, která jste se naučili v této lekci. Připomínám, že CAN YOU SEE….? přeložíme jako
VIDÍŠ……?
Dole pod textem je prázdné políčko, kam přijde nakreslit tvůj pokojíček.

Moc se těším na Vaše obrázky. Příští týden už se můžete těšit na Colina. Přeji hezký týden a nepište prosím
všechna cvičení najednou, at´ se Vám nekouří z hlaviček.
Pokud si chcete ještě dále procvičovat, klikněte na následující odkaz na internetu.
www.umimeanglicky.cz
www.ego4u.com

S pozdravem Petra Zavřelová

