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Text zprávy: 

Milí rodiče a děti, 

posílám vám zadání práce z AJ.  

Year 2 - BODY                                                     12th March (Thursday) 

1. Zopakovat si části těla – dělali jsme (webové str. k učebnici fungují pouze na 
počítačích, je potřeba povolit flash): 

Základní 
slovíčka https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/pictu
redictionary_02_04?cc=cz&selLanguage=cs 

Přiřazování obrázků 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_04/games_u
nit04_01?cc=cz&selLanguage=cs 

bludiště 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_04/games_u
nit04_02?cc=cz&selLanguage=cs 

Zkusit: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1 

Písnička Head and Shoulders - opakování, 
např.: https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg 

  

2. I´ve got = Já mám… - umět říkat věty 

I´ve got brown (blond, red, black) hair. = Já mám hnědé (blonďaté, zrzavé, černé) 
vlasy. 

I´ve got (brown) hair and (brown) eyes. 

Umět říkat o sobě, jaká mám vlasy a oči. 

2.A 
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Písnička - na CD v PS nebo na 
webu: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchant
s_02_04/singalong_unit04chant?cc=cz&selLanguage=cs 

Pokusit se ji naučit. 

PS s. 32 - přečíst si první větu – I´ve got black hair., dovybarvit vlasy, uvědomit si, jak zjistím 
barvu – jedu po čáře bludiště – přečtu – dopíšu na linku, vybarvím vlasy. 

PS s. 33 – na linky dopsat slova z nabídky – libovolně (např. 1. klaun: I´ve got blond hair and 
blue eyes. – dopsat na linky, škrtnout si v rámečku slova, která jsem použil, vybarvit podle 
toho oči a vlasy dané postavě). Pozor! Od 2. obrázku je prohozeno eyes a hair, ve 3. a 4. 
řádku dopisujeme i začátky vět. 

PS s. 35 – dokončit, kdo ještě nemá hotové (zakroužkovat slova v křížovce, napsat k Daisy, 
škrtnout vedle křížovky) 

Navíc: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-head přiřazování 
slov k obr. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/if-youre-happy-and-you-know-it písnička 

https://www.eslgamesplus.com/body-parts-board-game-for-esl-practice/ hra 

Časově si rozložte, jak potřebujete, splnit je potřeba do dalšího čtvrtka. Pokud by něco 
nešlo, dejte vědět  

Děkuji za spolupráci! 

S pozdravem, 

I.Schybalová 

 

Kontakt: přes ŠOL nebo na mail schybalova@lobkovicovo.cz 
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