
Milí žáci, vážení rodiče,  

děkuji všem za pilnou práci.  

Tento týden pokračujeme v popisu zvířat. Naučíme se, jak se nazývají v angličtině části těla zvířat, jaká 

slovní spojení a věty použit, abychom popsali, co dokáží a jak vypadají.  

Nové učivo je připraveno ve formě tabulek a pracovních listů.  

1. Do červeného sešitu si nalepte (přepište) pracovní list č. 1. Naučte se novou slovní zásobu 

z tabulek 1 a 3 (velikost, barva, vlastnosti, dovednosti (vyznačeny modře).  

V tabulce č. 2 je ukázáno, jak tvořit věty s názvy částí těla. Musíte dokázat části těla přečíst a 

správně vyslovovat a pomocí tabulek sestavit popis zvířete (viz příklad pod tabulkou).  

 

2. Správnou výslovnost názvů částí těla natrénujte dle videa a pracovního listu č. 5, který si můžete 

nalepit do sešitu https://www.youtube.com/watch?v=JCnAJlTc9SQ  

 

3. Pracovní list 2 (přiloženo zvlášť): popište 4 zvířata písemně do červeného sešitu. Použijte slovní 

spojení z tabulek (prac.list 1). 

 

4. Pracovní list č. 3 (přiloženo zvlášť): přečtěte a doplňte do vět CAN nebo CAN’T. Trenujeme 

dovednosti dle tabulky č. 3. 

 

5. Pracovní list č. 4 – vyplňte dle pokynů na listě. 

 

Žáci, kteří nechodí do školy, svoje vypracované úkoly mohou zaslat emailem na bendova@zsstjicin.cz. 

Zároveň rodiče některých žáků budou kontaktováni třídními učitelkami s prosbou odevzdat pracovní sešity 

do školy nejpozději do 9.6.  

Připomínám, že ve čtvrtek (4.6, 11.6., 18.6.) máme výuku on-line: 

4. A v 9 h. https://telekonference.eu/join/exx8me 

4. B v 1O h. https://telekonference.eu/join/zrm0vk  

 

Přeji Vám hodně úspěchu a teplých letních dnů,  

Olga Bendová 
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Pracovní list č.1                                 1. Animals 

 Size / velikost Colour / barva Characteristic / Vlastnost 

 

It is 
 

big 
small /little 

long (dlouhý) 
short (krátký) 
tall (vysoký) 
thin (štíhlý) 
fat (tlustý) 

black 
white 
yellow 
grey 
red 

green 
orange 

blue 

fast (rychlý) 
slow (pomalý) 
strong (silný) 

scary (strašidelný) 
dangerous (nebezpečný) 

beautiful (krásný) 
 

It is big. It is yellow and orange. It is strong and dangerous. It is a lion.  

2. How does it look like? Jak vypadá? 

 

It has got /  
It hasn’t got 

fur (srst) 
 a mane (hříva) 
feathers (peří) 
humps (hrby) 

hooves (kopyta) 

big / small / long / short 
two /four 

claws (drápy) 
wings (křídla) 
paws (tlapy) 

legs  
ears 
arms 

whiskers (fousy) 
horns (rohy) 
tusks (kly) 

teeth (zuby) 
eyes 
ears 

a big / small / long / short 

beak (zobák) 
head 

trunk (chobot) 
tail (ocas) 
neck (krk) 

It has got 4 strong legs, two ears, two eyes, a big mane and sharp teeth. It hasn’t got a beak.  

3. Skills / Dovednosti 

It can / It can’t 
 

swim 
climb (lézt) 
run 
walk (chodit) 
jump 
fly 
speak (mluvit) 

It can run fast, it can’t fly.  



Pracovní list 4.  

1. Which animal is this? Write the name of the animal in the space after the description. Choose from the pictures. Can you guess the animal without a 

picture? / Uhodni zvíře dle popisu a napiš jeho název. Jedno zvíře ale není na obrázku, které to 

je a jaký popis se k němu vztahuje?  

   

alligator butterfly elephant pig toucan 

 
a) It is small. It has got two wings. It has got two legs. It has got a big beak. ......................  

b) It is big. It is grey. It has got white tusks and a long trunk.  .............................................  

c) It is big and fat. It is pink. It has got four legs and a big nose.  .........................................  

d) It is long and green. It hasn’t got legs. It is scary.  ........................................................... 

 ........................................................................................................................................  

e) It is green. It has got four legs and a very big mouth.  .....................................................  

f) It is colourful. It has got wings, it has got six legs.   .........................................................  

 

2. This is a funny animal. Can you draw it? To je zábavné zvíře. Nakreslíš ho? 

It is big and brown.  

It has got three legs.  

It has got four eyes.  

It has got one tusk.  

It has got two trunks. 

 

3. Complete the descriptions. Choose a word from the box. Doplň vhodná slova do textu. 

 

 

FROG:  It leaves in ……………   . and on ……………. . It is …………. and small.  It has got 

four ……………………….  . It has got a ………………………. mouth. 

SPIDER:  It………………………. black. It eats ………………………..  It has got ………………………. legs. 

is     green     insects     legs     eight     big    water     land 



Pracovní list č. 5 

whiskers[ˈwɪskəs]  

tail[teɪl] 

 

claws[klɔːz] 

[pɔːz] 

 

wing [wɪŋ] 

 

shell [ʃel] krunýř/ulita 

 

feather [ˈfeðə] 

 

beak [biːk] 

 

 

horns [hɔːnz] 

 

 

 

 

 

spots [spɒts] 

 
stripes [straɪp] 

 
fur [fɜː] 

 

hooves[huːvz] 

 
 

hump [hʌmp] 

 

mane [meɪn] 

 

trunk [trʌŋk] 

 

tusk [tʌsk] 

 

teeth [tiːθ] 

 


