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English across the curriculum? 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník:   4. ročník 

Tematický okruh : cvičení k  ''English across…..'' 

Anotace:  1. doplňovací cvičení - slovíčka /ústně nebo písemně / 

   2. kontrola správného řešení 

   3.sestav fráze = seřaď slova do vět / frází /  

   4.kontrola, správné řešení 

                                5.přelož fráze z AJ do Čj /ústně nebo písemně / 

                                6.správné řešení, kontrola, vyhodnocení 

  

  ZDROJ:   

 HUTCHINSON, Tom. Project 1: Učebnice. Třetí vydání. Oxford: Oxford New York, 2008. ISBN 

978-0-19-476414-8.   

 HUTCHINSON, Tom. Project 1: Pracovní sešit. Třetí vydání. Oxford: Oxford New York, 2008. 

ISBN 978-0-19-476358-5.                     
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Doplň chybějící písmena: 

 
 
 
 
 
an-m-l, a-m, be-k, b-d-, b--t--f-y, ch--k-n, cr---d-l-, e-r,  
fe--h-rs, f--t, h-nd, h--d, h-m-ns, m--th, m--se, n-s-, t--l, 
 wh--k-rs, w--gs, br--k, ch--us, int--d-c-, l-b-l, sc--pb--k, 
t-g-t-er, t--th, e-e  
  
 
, 
 
  
 
 

Cvičení 1 
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Vyhodnocení 

 
 
 
 
 
animal, arm, beak, body, butterfly, chicken, crocodile, ear,  
feathers, foot, hand, head, humans, mouth, mouse, nose, tail, 
 whiskers, wings, break, chorus, introduce, label, scrapbook, 
together, teeth, eye  
  
 
, 
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whiskers Cats have fur got and. 

 
 

got Crocodiles wings haven't. 
.  

 
arms Humans got have. 

. 

 
beak it a got Has? 

 

 
got A fur butterfly hasn't. 

 

 
got it legs Has?  

 

 
tail have Mice got a.  

. 

 
got feathers hasn't It.   
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CVIČENÍ 2 

cvičení 



 
CVIČENÍ 2 - správné řešení : 

 

 
Crocodiles haven't got wings. 

.  

 
Humans have got arms. 

. 

 
Has it got a beak? 

 

 
A butterfly hasn't got fur. 

 

 
Has it got legs?  

 

 
Mice have got a tail.  

. 

 
It hasn't got feathers.   
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Cats have got fur and whiskers. 
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Cvičení 3 

Kočky mají srst a vousy. 

Krokodýli nemají křídla.                     

Má to zobák?  

Má to nohy?  

Nemá to peří.  

Motýl nemá srst. 

Myši mají ocas. 

Lidé mají paže.                             

  

P3 - 585 
My world 

English across the 

curriculum cvičení 

Přelož : 
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Cvičení 3 - správné řešení:   

Kočky mají srst a vousy.    Cats have got fur and whiskers. 

Krokodýli nemají křídla.     Crocodiles haven't got wings.                

Má to zobák?                   Has it got a beak? 

Má to nohy?                   Has it got legs? 

Nemá to peří.                   It hasn't got feathers. 

Motýl nemá srst.                A butterfly hasn't got fur.  

Myši mají ocas.                   Mice have got a tail. 

Lidé mají paže.                   Humans have got arms.          
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