
 

AJ 3.r. – týden od 16.3. do 20.3.2020 
 

Pets /čteme: Pets/ 

- slovíčka – zjednodušená výslovnost: 

 

ZJEDNODUŠENÁ VÝSLOVNOST:   
cat  /ket/  kočka     

dog  /dog/  pes 

rabbit  /rebit/  králík     

bird  /bé(r)d/ ptáček     

fish  /fiš/  ryba 

hamster /hemst(r)/ křeček 

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

obrázek zvířat Pets je možné si vyzvednout v ředitelně školy v úřední hodiny) 

 

- učebnice (uč.) str. 48, 50, (51), 52, 53 – prohlédnout si 

- pracovní sešit (PS) str. 26/celá stránka; str. 28/celá stránka 

 

- zapamatovat si: I´ve got… /čteme: Ajv gót…/  překládáme: Já mám… 
    

I´ve got a cat.  /Ajv gót e ket./ Já mám kočku. 

I´ve got a dog.  /Ajv gót e dog./ Já mám psa. 

I´ve got a pencil. /ajv gót e pensl./ Já mám tužku. 

 

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

 

AJ 3.r. – týden od 23.3. do 27.3.2020 
 

Picnic /čteme: Piknyk/ 

- slovíčka – zjednodušená výslovnost: 

 

ZJEDNODUŠENÁ VÝSLOVNOST:    
donut  /dounat/ kobliha 

apple  /epl/  jablko    

orange /orindž/ pomeranč     

sausage /sosidž/ klobása    

sandwich /séndwič/ sendvič    

ice cream /ajskrým/ zmrzlina 

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

Picnic je možné si vyzvednout v ředitelně školy v úřední hodiny) 

 

- uč. str. 54, 56, (57), 58, 59 – prohlédnout si 

- PS str. 29/celá stránka; str. 31/celá stránka, str. 32/celá stránka 

 



 

- zapamatovat si:  

 

Have you got…?  /čteme: Hév jú gót…?/  překládáme: Máš… ? 
    

Have you got a cat?  /Hév jú gót e ket?/ Máš kočku? 

Have you got a dog?  /Hév jú gót e dog?/ Máš psa? 

Have you got a pencil? /Hév jú gót e pensl?/ Máš tužku? 

 

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

   

AJ 3.r. – týden od 30.3. do 3.4.2020 
 

- opakování  - viz pracovní list (lekce 7,8,9) (pokud nemáte možnost si doma vytisknout 

prac.list – Opakování je možné si vyzvednout v ředitelně školy v úřední hodiny) 

 

 

 

Thank you for your study! Good luck! 

 

 

V případě potřeby využijte mailový kontakt: 

vrnatova.zscerhovice@seznam.cz 
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