
Angličtina pro žáky 3. třídy

Kurzy doporučujeme jako doplněk pro domácí přípravu a samostatnou práci v hodině. Plán studia je rozvržen na 10 měsíců. 

Učitel dostává zdarma kurz stejný, jako mají žáci, metodické přípravy pro živé hodiny a navíc má přístup do učitelského rozhraní.

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA FRÁZE GRAMATIKA

1. Představujeme se 1 Pozdravy hello, goodbye… What's your name? otázky a odpovědi

2 Barvy red, blue, green, yellow… I'm…, My name's…

3 Čísla 1-12 1-12, number Yes, no

4 Opakování

2. Ve škole 1 Školní pomůcky pencil, book, girl, boy… What's this…? rozkazovací způsob

2 Žáci please, thank you… Stand up. Sit down… použití slova this ve větách

3 Pokyny a odpovědi sitting, standing, running, walking… I'm sitting. Tom's standing…

4 Opakování

3. Doma 1 U nás doma door, chair,book,... This is my book. použití slova that ve větách

2 Číšla 13-20 13-20… Are you…? How old are you? I'm…

3 Barvy colour, grey, violet, light, dark… What colour is the...?

4 Opakování

4. Lidé a zvířata 1 Lidé a domácí mazličci man, woman, baby, pet, cat, dog… It's a dog. It's a … Is it a…?

2 Zvířata na statku mouse, spider, bird, rabbit, fish… Is it a spider? Yes, it is. No, it isn't.

3 Jaké to je? big, small, old, young… This cat is small. This dog is big. přídavná jména

4 Opakování

5. Jak se máš? 1 Pocity happy, hungry, scared,… I'm tired. I'm + přídavné jméno

2 Části dne a  pozdravy morning, afternoon, evening, night… morning, evening,…

3 Hezký čas s hračkami good, fine, not bad… How are you?

4 Opakování

6. Tělo 1 Části obličeje face, eyes, nose,… This is your/her/his nose. You've got…

2 Přídavná jména long, short, blond… My/her/his hair is blond.

3 Běžné pomůcky glasses, phone,…

4 Opakování

7. Rodina 1 Nejbližší rodina mother, father, brother,… How many…? Have you got…? otázky s "how"

2 Příbuzní grandad, grandma, friend… Who's this?

3 Moji kamarádi friends… Yes, I have. No, I haven't got…

4 Opakování

8. Na těle 1 Části těla body, head, hands,… These are my…

2 Aktivity You've got…

3 Oblečení jeans, jacket, skirt… Whose … is this? Sorry

4 Opakování

9. Kolem nás 1 Kamarádi z televize pirate, cowboy,… What do you like? I like. I don't like. sloveso "like" ve větách

2 Ovoce a zelenina pizza, chicken,… Do you like?

3 Oběd a zákusek dessert, chocolate,… There is/There are… a/an

4 Opakování

10. Pomocníci 1 Zvířata v safari animals, monkey, snake… slovo "there" - otázky a zápor

2 Dopravní prostředky aeroplane, car,…

3 Elektro radio, recorder, computer,…

4 Opakování

Are there…? Yes, there are.                 

No, there aren't.

Pro žáky 1. stupně jsme si připravili speciální kurzy angličtiny zaměřené na látku 3. třídy. Kurzy zohledňují slovní zásobu a gramatiku probíranou v učebnicích Chit Chat, Project, 

Happy Street, Happy House a odpovídají ŠVP.

Kurzy za pomocí obrázků a jednoduchých cvičení opakují a upevňují slovní zásobu, fráze a základy gramatiky. Děti si také procvičují výslovnost a hravou formou nacvičují poslech a 

další jazykové dovednosti. 

1. Angličtina pro žáky 3. třídy - žáka seznamuje s angličtinou, učí první slovní zásobu zaměřenou na pozdravy, barvy, čísla, zvířata, rodinu apod. Žák si kromě slovíček také 

automatizuje první fráze a učí se je vhodně použít. Trénink frází je propojený se slovní zásobou a gramatikou. Nedílnou součástí celého kurzu je také fonetický nácvik, který hravou 

formou učí žáka správné výslovnosti.

použití "there is/are" v kladných 

větách

Is there…? Yes, there is.                 No, 

there isn't.


