
Zdravím Vás s posledními úkoly z pracovního sešitu.  
 
Zkuste si na straně 56 a 57 vypracovat komiks. Kdo si bude myslet, že ho má správně, pošlete mi 
odpovědi přes E-ŽK (1a, 2b, 3c…). V pátek se na stránkách objeví odpovědi, aby si všichni mohli 
komiks překontrolovat.  
 
Důležité cvičení, které budu chtít po každém je na straně 60 cvičení B. Považuji cvičení za základ třetí 
třídy.  Přelož si otázky a celou větou na ně odpověz. Pokud si stále nebudeš věty pamatovat, přepiš si 
je do školního sešitu. Níže posílám doslovný překlad a odpovědi. Tento návod je pro rodiče, ty to zkus 
nejdříve sám/a a pak popros rodiče o pomoc.  
 
1. How old are you?  Jak starý jsi ty?  
I am X years old.  Já jsem X let starý.  
 
2. What´s your favorite colour?  Jaká je tvoje oblíbená barva? 
My favorite colour is X.    Moje oblíbená barva je X.  
 
3. Have you got a pet?   Máš ty domácího mazlíčka? 
Yes, I have. It is a/an X.  Ano, já mám. To je X. 
No, I haven´t.    Ne, já nemám.  
 
4. Have you got brown eyes?    Máš ty hnědé oči? 
Yes, I have.      Ano, já mám.  
No, I haven´t.  They are blue, green.   Ne, já nemám.  Oni jsou modré, zelené.  
 
5. How many brother and sister have you got?  Kolik bratrů a sester máš ty?  
I haven´t got brother/ sister.     Já nemám bratra/sestru.  
I have got a/one brother/sister.    Já mám jednoho bratra/sestru.  
I have got two brothers/sister.     Já mám dva bratry/sestry.  
 
6. Is there a pencil in your bag?  Je tam tužka v tvojí tašce? 
Yes, there is.     Ano, tam je. 
No, there isn´t.     Ne, tam není.  
 
7. Do you like bananas?   Máš ty rád banány?  
Yes, I do.     Ano já mám. 
No, I don´t.     Ne, já nemám.  
 
8. What do you like for lunch?   Co máš rád k obědu? 
I like (pizza, salad….)   Já mám rád pizzu, salát… 
 
9. What colour is the door in your room?  Jaké barvy je dveře v tvém pokoji?  
I tis brown, white…    To je hnědé, bílé… 
 
10. What´s your favourite animal?   Jaké je tvé oblíbené zvíře? 
My favourite anima lis a/an X.    Moje oblíbené zvíře je X.  
 
 
 
 


