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3. ročník 

Aj 31. 3. 2021 

Téma hodiny: MY PET, HAPPY EASTER 

Učebnice str. 50, DÚ – naučit se slovíčka, domácí mazlíček 

Obsah hodiny:  

- Práce s obrázky, na kterých je pouze jeden předmět (školní potřeby, 

nábytek, hračky a oblečení v jednotném čísle. Každý žák pověděl, jakou má 

barvu. Aktivita podle vzorových vět z tabule: I have got a colour pencil. 

It‘ s yellow. I have got a book. It‘ s blue. I have got a chair. It‘ s red.  

- Učebnice str. 50, cv. 1 – přečtení dětských prací, společný poslech 

nahrávky č. 75, opakovaný poslech a nacvičení čtení. V každé části žáci 

určili správný obrázek a přeložili text (např. Number one is wrong, number 

two is right.). 

- Rozhovor o nejoblíbenějším zvířátku (hamster, snake, turtle, tortoise, 

spider, parrot, rabbit) – I have got a (dog). It‘ s (black).  

- Nacvičení čtení slov z rámečku. 

- Práce s mazací tabulkou – procvičování pravopisu nové slovní zásoby MY 

PET.  

- Práce s obrázky s více předměty či věcmi, o kterých se mluví v množném 

čísle (ovoce, zelenina, oblečení v množném čísle). Žáci popsali podle 

vzorových vět z tabule věci na obrázcích. I have got apples. These apples 

are green. I have got tights. These tights are blue. I have got shoes. These 

shoes are orange.  

- Povídání o Velikonocích podle prezentace – Easter in Britain, Easter in the 

Czech Republic.  

- DÚ – na papír nakreslete svoje domácí zvířátko. Napište o něm dvě věty 

podle dětských prací z učebnice. Pokud někdo nemá živé zvířátko, může si 

nějakého mazlíčka vymyslet.   

Poznámky: 

- Za domácí úkol se naučte slovíčka z učebnice na str. 50. 

- Pusťte si poslech nahrávky č. 75. 

 

75 Stopa 75.mp3 HAPPY EASTER.pptx


