
 

Všechny u Vás doma moc chválím za trpělivost, ochotu a snahu se dálkově 

učit. Děkuji  
Vypracované úkoly a pracovní listy si nechte prozatím u sebe, až bude příležitost, společně si 

je projdeme, zkontrolujeme a doděláme Picture dictionary. 

 

AJ 3.r. – týden od 6.4. do 10.4.2020 
 

Easter /čteme: Íst(r)/  překládáme: Velikonoce 

- slovíčka – zjednodušená výslovnost: 

 

ZJEDNODUŠENÁ VÝSLOVNOST:   
Easter  /íst(r)/  Velikonoce, velikonoční 

an egg /eg/  vejce    

a bunny /bany/  zajíček 

a basket /báskit/ košík    

chocolate /čoklit/ čokoláda, čokoládový     

 
- viz obrázek Easter – vybarvit si (pokud nemáte možnost si doma vytisknout prac.list – 

obrázek Velikonoce - Easter je možné si vyzvednout v ředitelně školy v úřední hodiny) 

 

- učebnice (uč.) str. 84 – prohlédnout si 

- pracovní sešit (PS) str. 47/celá stránka 

 

Pro zábavu můžeš zhlédnout : 

https://www.youtube.com/watch?v=Pcaoe3520YA 

https://www.youtube.com/watch?v=-ukxPbYadws 

 

HAPPY EASTER! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AJ 3.r. – týden od 13.4. do 17.4.2020 
 

Faces /čteme: Fejsis/  překládáme: Tváře (Obličeje) 

- slovíčka – zjednodušená výslovnost: 

 

ZJEDNODUŠENÁ VÝSLOVNOST:    
a head /hed/  hlava     

hair  /hé(r)/  vlasy     

a nose /nouz/  nos     

an eye /aj/  oči     

an ear  /í(r)/  ucho      

a mouth /mauth/ ústa     

     
- viz obrázek Face – vybarvit si (dívky – dívku, chlapci – chlapce) (pokud nemáte možnost si 

doma vytisknout prac.list – obrázek Face je možné si vyzvednout v ředitelně školy v úřední 

hodiny) 



 

- uč. str. 62, 64, (65), 66 – prohlédnout si 

- PS str. 33/celá stránka; str. 35/celá stránka 

 

- zapamatovat si:  

 

He´s got …  /čteme: Híz gót…/  překládáme: On má…  

She´s got … /čteme: Šíz gót…/  překládáme: Ona má…  
    

He´s got a big nose.  /Híz gót e big nouz./ On má velký nos. 

She´s got pink ears.  /Šíz gót pink írz./ Ona má růžové uši. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AJ 3.r. – týden od 20.4. do 24.4.2020 
 

- uč. str. 67 – vybrat si Zaka nebo Zeeky a do sešitu opsat a doplnit věty pod obrázky (např. 

Zak – He´s got a red mouth. … 

Zeeky – She´s got a pink mouth. …) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AJ 3.r. – týden od 27.4. do 1.5.2020 
 

Clothes /čteme: Klouts/  překládáme: Oblečení 

- slovíčka – zjednodušená výslovnost: 

 

ZJEDNODUŠENÁ VÝSLOVNOST: 
clothes  /klouts/ oblečení   

a T-shirt  /týš(e)rt/ tričko    

a skirt   /ské(r)t/ sukně   

a jumper  /džamp(r)/ mikina   

socks   /soks/  ponožky   

shoes   /šúz/  boty   

trousers  /trauzez/ kalhoty 

 
- viz obrázek Clothes – vybarvit si (pokud nemáte možnost si doma vytisknout prac.list – 

obrázek Clothes je možné si vyzvednout v ředitelně školy v úřední hodiny) 

   

- uč. str. 68, 70, (71), 72 – prohlédnout si 

- PS str. 36/celá stránka, str. 38/celá stránka 

 

Thank you for your study! Good luck! 

 

V případě potřeby využijte mailový kontakt: 

vrnatova.zscerhovice@seznam.cz 


