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Forma: Oznámení v systému Škola OnLine,Email (je-li zadán) 

 

Text zprávy: 

Milí rodiče a děti, 

posílám vám zadání práce z angličtiny. Prosím splnit do pondělí 16.3. V případě potíží pište. 

Prosím o případné předání informací kamarádům, kteří třeba momentálně nemají přístup k 
internetu. 

Děkuji. 

Přeji krásný den a všechny zdravím. 

I. Schybalová 

Year 3 – BODY                                                    12th March (Thursday) 

1. Zopakovat si části těla 

písnička Head and Shoulders 

https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg 

  

slovíčka – poslech + opakovat nahlas podle videa (pustit si i vícekrát) 

https://www.youtube.com/watch?v=qYL5e1B7aKU 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 

  

slovíčka – přiřazování slov k obr. (funguje jen na počítačích, nutno povolit flash) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/parts-the-body (head, 
body 1, 2) 

  

2. Project: It´s me! 

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI – poslechnout si, pak vypracovat 
podle zadání: 

Na oboustranně čistý papír A4, napsat nadpis, nakreslit sebe, vybarvit, popsat části 
těla do obrázku, dolů nebo kde bude místo napsat souhrnně věty – ne na zadní část, 
pokud se nevejde, raději na další papír, podepsat zezadu 

3.A,B 

https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
https://www.youtube.com/watch?v=qYL5e1B7aKU
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/parts-the-body
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI


Text - např. : Hello! My name is…. I´m…. years old. This is me. I´ve got a body, a 
head, two arms, two legs… On my head, I´ve got hair,…. On my face, I´ve got… 

- pozor na číslo jednotné a množné, u množného přidáváme –s (one leg – two legs), 
výjimkou jsou nepravidelná slova – např. 1 foot – 2 feet (1 chodidlo – 2 chodidla), 1 
tooth - 24 teeth (1 zub – 24 zubů), ta si musíme pamatovat 

I´ve got /aiv got/ = Já mám, možno používat dlouhý tvar I have got…) 

 

3. Napsat slovíčka do vocabulary - jak jsme zvyklí: nová strana, dva sloupce (přehnout 
stranu), nadpis 

HUMAN BODY                                                LIDSKÉ TĚLO 

head                                                                   hlava 

face                                                                     obličej 

nose                                                                    … 

eye                                       

ear                                        

mouth                                 

teeth (one tooth) 

body 

back 

arm 

shoulder 

hand 

finger 

leg 

knee 

foot 

toe 

+ doplnit o další slovíčka dle zájmu a potřeb – zdroj: web, slovník – papírový nebo 
elektronický… 



 Prosím o případnou pomoc dětem s výslovností (do slovníčků ji nepíšeme) a psaním 
(předříkávat si šeptem při psaní, jak se slovo píše) 

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

 

Kontakt: ŠOL nebo mail schybalova@lobkovicovo.cz 
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