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ukázka - Angličtina pro 3. ročník základní školy
Lekce: 24 MOJE ZVÍŘÁTKO
Cvičení: 1

0

1

2
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My pet.
Moje zvířátko.

My name is Paul.
Jmenuji se Pavel.

I have got a fish.
Mám rybu.

It is yellow and red.
Je žlutá a červená.

My pet
4

Moje zvířátko.

My name is Kate.
5

Jmenuji si Katka.

I have got a cat.
6

Mám kočku.

It is brown and white.
7

8

9

10

11

Je hnědá a bílá.

My pet
Moje zvířátko.

My name is Dan.
Jmenuji se Dan.

I have got a mouse.
Mám myš.

It is grey.
Je šedá.

My pet.
12

Moje zvířátko.

My name is Kim.
13

Jmenuji se Kim.

I have got a budgie.
14

Mám andulku.

It is orange.
15

Je oranžová.
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Cvičení: 2

0

Paul: My fish is big.
Pavel: Moje ryba je velká.

It likes water.
1

2

3

Má ráda vodu.

It can swim.
Umí plavat.

Dan: My mouse is small.
Dan: Moje myš je malá.

It likes cheese.
4

5

Má ráda sýr.

It can run.
Umí běhat.

Kim: My cat is big.
6

Kim: Moje kočka je velká.

It likes ham.
7

8

Má ráda šunku.

It can jump.
Umí skákat.

Kate: My budgie is small.
9

10

11

Katka: Moje andulka je malá.

It likes apples.
Má ráda jablka.

It can fly.
Umí létat.

Cvičení: 3

I can fly like a budgie.
0

Umím létat jako andulka.

I can swim like a fish.
1

Umím plavat jako ryba.

I can jump like a cat.
2

Umím skákat jako kočka.

I can run like a mouse.
3

Umím běhat jako myš.

I can sit like a good pupil.
4

Umím sedět jako dobrá žákyně.
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Slovní zásoba

[´badži]
1

budgie
andulka
[kæt]

2

cat
kočka
[dog]

3

dog
pes
[fiš]

4

fish
ryba
[flai]

5

fly, flying
létat
[gud ´pju:pl]

6

good pupil
dobrý žák, žákyně
[it kæn flai]

7

It can fly.
Umí (to) létat.
[it laiks]

8

It likes …
Má rád / ráda / rádo…
[džamp]

9

jump, jumping
skákat
[laik ə kæt]

10

like a cat
jako kočka
[maus]

11

mouse
myš
[pet]

12

pet
zvířátko, mazlíček
[ran]

13

run, running
utíkat, běžet
[swim]

14

swim, swimming
plavat
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