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3. ročník 

Aj 7. 4. 2021 

Téma hodiny: MY PET 

Učebnice str. 51, pracovní sešit str. 50, DÚ – naučit se slovíčka 

Obsah hodiny:  

- Kontrola domácího úkolu – každý žák ukázal své nakreslené domácí 

zvířátko a přečetl o něm dvě věty, které napsal podle dětských prací 

z učebnice. Žáci, kteří nemají živé zvířátko, si mohli nějakého mazlíčka 

vymyslet.   

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

PET.  

- Pracovní sešit str. 50, cv. 1, 2 – nacvičení čtení slov v rámečcích i zápisu 

výslovnosti v závorkách, psaní odpovídajících slov.  

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

čísle (potraviny, ovoce, zelenina v množném čísle). Každý žák řekne, „co 

má“ a zda „to“ má nebo nemá rád. I have got carrots. I like carrots. I have 

got eggs, I don’t like eggs. Žáci tvořili věty podle vzorových vět z tabule. 

- Učebnice str. 51, cv. 2 – přečtení obrázkového čtení, společný poslech 

nahrávky č. 76, opakovaný poslech a nacvičení čtení. 

- Upozornění na koncovku -s u slovesa like ve spojení se zájmenem it. It 

likes... (Ono/To) má rádo...U všech zvířátek používáme zájmeno it, jejich 

rodové zařazení se od češtiny někdy liší.  

Seznámení s novými slovesy na konci každého řádku, žáci zkoušeli 

odhadovat jejich význam z obrázků a podle vět. Samostatně a důrazně 

vyslovená slovesa v tomto tvaru znamenají rozkaz. Žáci předváděli 

jednotlivé pokyny (Swim. Run. Jump. Fly.) 

- Pracovní sešit str. 50, cv. 3 – nacvičení čtení slov v rámečcích i zápisu 

výslovnosti v závorkách, psaní odpovídajících slov.  

Poznámky: 

- Za domácí úkol se naučte slovíčka z učebnice na str. 51. 

- Pusťte si poslech nahrávky č. 76. 
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