
Anglický jazyk (16. 3. – 20. 3.) 

 Lekce 6 

 Napiš do školního sešitu zápis s nadpisem Předložky (nezapomeň napsat datum, např. 16 th 

March a nadpis napiš doprostřed) 

 Pod nadpis Předložky  zapiš: 

ON   NA   

IN   V 

UNDER   POD 

 Otevři si učebnici na str. 41/2, přečti nahlas článek a přelož jej do školního sešitu. Nakresli a 

napiš, kde se Flossy hledal, použij výše uvedené předložky.  

       Flossy se hledal: in the washing machine 

     

 

       in ……………………………………………………. 

       on …………………………………………………… 

       under ……………………………………………….. 

 Jak zní otázka, kterou se ptáme, když něco hledáme? Napiš tuto otázku do školního sešitu. 

Pokud by sis nevěděl rady, podívej se do učebnice na str. 41. Pokud napíšeš i odpověď 

vznikne ti rozhovor.  Nauč se jej pamětně. 

A:       W  -  -  -  -   e         i  -              i -     ? 

                Kde                       je                          to                         ? 

 

B:     It                         is                              u  -    -    -   r                    the                   table    . 

       To           je                                      pod                                 stolem .        . 

 

 Pohodlně se usaď do svého pokoje, připrav si čistý nelinkovaný papír, pastelky a psací 

potřeby. Tvým úkolem je nyní svůj pokojík nakreslit a popsat (samozřejmě anglicky). Nadpis 

této práce My room. Použij slovíčka, např. chair, bed, table, cupboard, 

window,bookcase,door,….. Až budeš hotov (-a), vlep svou práci do sešitu. 

 

 



Jak se ti pracovalo? (označ) 

 
 Pokud máš přístup na internet, vyhledej si slovní zásobu In the flat na těchto stránkách:  

www. skolakov.eu   a projdi si všechna cvičení (Anglický jazyk pro 3. třídu). Napiš, které tě 

nejvíce bavilo a vypiš do školního sešitu několik příkladů.    

 Průběžně zapisuj slovíčka 6. lekce do slovníčku, uč se je ústně i písemně. Pokud svůj slovníček 

nemáš doma, napiš slovíčka na papír. 

 

 

 

 Použij učebnici, pracovní sešit, popřípadě i internet pro zjišťování informací. 

 Daný úkol si přečti a zjisti si, co znáš a co máš doplnit (důležitá jsou zejména 

slovesa). Pokud něčemu nerozumíš, přečti si zadání ještě jednou. Pokud stále 

nerozumíš, obrať se na svého sourozence či rodiče. V každém případě si vše 

vysvětlíme po návratu do školy. 

 

 

         


