
 

PRO VŠECHNY SKUPINY Z 2. ROČNÍKU NA TÝDEN 17. – 24.(26.,27.)3.       

Year 2 – MY HOUSE – nová látka                          17th March (Tuesday) 

1) Učebnice s. 40-41 – scan dvojstrany – povídat o obrázku (co kdo umí říci anglicky)  

2) Naučit se nová slova - základ: kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden 

Odkaz na obrázkový slovníček – klikat na obrázky a opakovat slova 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_05?cc

=cz&selLanguage=cs 

Hra (pexeso) 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_05/games_unit05_02?cc=cz

&selLanguage=cs 

Písnička (poslouchat a zkusit se naučit, vyposlouchat slova - když slyšíme názvy místností v domě, 

zvedáme ruku) – odkaz nebo žákovské CD 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_05/singa

long_unit05song?cc=cz&selLanguage=cs 

3) Pracovní sešit s. 38 – zakroužkovat správné slovo, které náleží k obrázku (řešení: 2. bathroom, 3. 

sitting room, 4. kitchen, 5. garden, 6. hall – prosím s dětmi zkontrolovat, bez chyby – napíší si 1, 

s chybami – opraví si a nakreslí pod cv. smajlíka, jak se jim dařilo)                                              

4) Vypracovat projekt My house/ My flat 

- Na papír A4 (oboustranně čistý, nepotištěný) 

- Nakreslit obrázky místností + napsat slova, jak se místnosti jmenují anglicky (v případě domu a 

více stejných místností si děti mohou vybrat, nemusí kreslit 2 koupelny atd.) 

- Nadpis:  My house (Můj dům)/ My flat (Můj byt) – výrazný, barevný, podtržený… 

- Aspoň trochu barevné, čitelně napsané, podepsané svým 1. jménem a třídou 

- Slovíčka: základní + kdo by potřeboval větší slovní zásobu, může hledat na internetu (prosím o 

laskavou pomoc rodičů) – např.:  

 

překladač https://translate.google.cz/  

video https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8 

 

POZN.: většina aktivit na webových stránkách k učebnici Happy House funguje pouze na počítači/ laptopu 

(notebooku) + je nutné POVOLIT FLASH (v nastavení počítače a pak ještě odkliknout na vyskakovacím okně)  

 

Postupně si, prosím, doplňte v PS s. 35-37, kdo ještě nemá – zadání v předchozích dokumentech. 

 

V případě potíží s učivem se prosím ozvěte přes Školu OnLine nebo mail schybalova@lobkovicovo.cz 

Všechny moc zdravím! 

I.Schybalová 
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