
Práce pro 3.A od 22.4. – 30.4. Anglický jazyk Kateřina Trnková 
 

Děkuji všem, kteří mi poslali vypracované věty. Chválím pilné žáky, 

ocenění bude v klasifikaci na Bakalářích zapsáno během dnešního dne.  

Zpětná vazba:  

Obecně se vyskytly nejčastěji chyby u vět: Jsem holka. a Jsem kluk. Před boy a 

girl patří neurčitý člen - a, ale rozhodně to nepočítám jako chybu. Jen prosím o 

dopsání členů.  

I am a girl.  

I am a boy.  

Dále slovo pouzdro: pencilcase - je jedno slovo. A množné číslo: pencilcases.  

Někteří vynechávají ve slovesu mít – have got tu část got. Není to opět chyba, 

jen třeba na středních školách, nebo učitelé, kteří trvají na britské angličtině, 

budou děti opravovat, protože jde o americký způsob mluvení.  

 

A nyní k nové práci. Zadávám ji do čtvrtku 30.4. Pokud by nebylo možno stihnout 

všechna cvičení, posílám níže i odpovědi. Hlavně tedy ke kontrole, ale je možno 

dodělat kdykoli ještě po termínu. Tyto úkoly není nutné mi posílat.   

1. Zopakovat slovíčka – rodina 

2. V pracovním sešitě strana 28, cvičení 1, cvičení 2  

3. Pořád v pracovním sešitě strana 29/cvičení 3,4 

4. Neustále pracovní sešit strana 30, cvičení 5 – stačí zatím jen přiřadit věty, 

nemusí je opisovat pod obrázek do řádků ,cvičení 6 – a)Dívka představuje 

svou maminku spolužákovi,b) maminka spolužáka zdraví a ptá se ho, jak se 

má, c) spolužák odpovídá, že se má  

dobře a že děkuje.  

5. Nakonec v pracovním sešitě cvičení 7 a dobrovolné cvičení 8 na straně 31. 

 

 

 

 



Práce pro 3.A od 22.4. – 30.4. Anglický jazyk Kateřina Trnková 
 

Správné odpovědi:  

Pracovní sešit strana 28:  

Cvičení 1 – kreslí podle své vlastní rodiny a výběru. Aspoň 4 rodinní příslušníci 

s popisem. Mohou postupovat podle vzoru na obrázku vlevo.  

Cvičení 2:  

1.b, 2.c, 3.e, 4.d, 5.f, 6.a 

Pracovní sešit strana 29:  

Cvičení 3: 1 Sandy, 2 Luke, 3 Tim, 4 Kate 

Cvičení 4(doplněná slova jsou tučně):  

How many sisters have you got? I´ve got two sisters.  

How many brothers have you got? I haven´t got a brother.  

Pracovní sešit strana 30:  

Cvičení 5:  

1. Lucy has go tone big brother and one little brother.  

2. John has got two little brothers and one little sister.  

3. Peter has got two big sisters and two little sisters.  

4. Jane has go tone little sister and one big sister. 

Cvičení 6:  

a) This is my mum.  

b) Hello. How are you?  

c) I´m fine, thank you.  

 

Pracovní sešit strana 31:  

Cvičení 7: Správné řešení: obrázek a) 

 

 


