
Drazí třeťáčkové, 


Veselé Velikonoce vám všem. Tento týden uděláme v režimu opakování.  
Opakovat budeme na konci pracáku od strany 97. 

 
Začneme úkolem č. 2 na str. 97. To je opakování 5. lekce, kde jsme probírali  
“ I have got” = “ Já mám” Jack píše dopis Pam a vaším úkolem je doplnit do textu správné 
slovní spojení z nabídky.  Kolik linek vidíte, tolik slov tam musíte doplnit. 


nápověda. -  
“Have you got…..?  - Máš ty ….?  
“in” - “v” (např. v parku)

“What about you?” - A co ty?  

Poté pokračujte úkolem 3 na stejné straně. Vybarvěte obrázek a představte si že jste kluk nebo 
holka na obrázku.  Použijte nápovědu, to jsou začátky vět pod obrázkem. Napište jak se 
jmenujete - “ My name is” ….,  “I am” … (Já jsem….) a tak dále. Doplňujte podle pravdy, to je 
podle toho jak jste vybarvili obrázek. 

nápověda 
I can - Já umím, I can’t - Já neumím (takže podle obrázku můžete například napsat “Umím 
jezdit na kole”)


Na stránce 98 úkol 1 zopakujeme  lekci 6. Přečtěte si krátky článek pod obrázkem a podle toho 
vybarvěte dům. 


V šesté lekci jsme hodně procvičovali předložky k určením místa.  
(např. “on the table - na stole”, “in the cupboard - ve skříňce, “under the bed - pod postelí”)

Otevřete si sešit kde to máte zapsané, můžete si také otevřít učebnici str. 40 - 43.  
A zkuste udělat toto online cvičení 

https://www.learningchocolate.com/content/prepositions-place-0


Nejdříve poslechněte jednotlivé předložky jak se vyslovují. Cvičení má pět záložek  
(Match up 1,2,3, Fill in, Dictation). Zkuste udělat všech pět cvičení, v některých cvičení musíte.  
Match up - přiřaď, spoj , Fill in - doplň, Dictation - napiš.  
Na konci každého cvičení nezapomeňte kliknout na “check my answers” ať víte co jste udělali 
dobře a co ne. 


https://www.learningchocolate.com/content/prepositions-place-0


Pokračujeme v šesté lekci opakování, nyní si vytiskněte (kdo může) nebo otevřete pracovní list 
z přílohy. Na obrázcích je gregova panenka. Vybarvěte nejdříve panenku na obrázcích. Použijte 
červenou, zelenou, modrou, žlutou, růžovou a fialovou. Je jedno v jakém pořádí.  
Podle vět pod obrázky napište podle pravdy kde se panenka nachází (např. “v posteli”, “na 
skateboardu” atd. ) Všechny předložky už jsme probírali, koukněte do svých sešitů, tam je 
najdete. Další potřebná slovíčka najdete v učebnici. 


Velikonoční úkol, na stránce 92 si nejdříve vybarvěte a pak vystříhněte velikonoční přání, které 
můžete věnovat vašim rodičům.  Na linku “To” napíšete komu chcete věnovat a na linku “from” 
od koho to je. 


BONUS úkol je jen dobrovolný a je to strana 86, hlavně cvičení 2 má na nás dost těžká 
slovíčka. Ale zkuste doplnit.  
(nápověda “Easter - Velikonoce”, “spring - jaro”, “fun - zábava, legrace” , “lamb - beránek” , 
“chicks - kuřátka” , “to paint - malovat”, “real - opravdový, skutečný” 


Mějte se, Goodbye 

Kryštof 


  


