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ANGLICKÝ JAZYK - I. SCHYBALOVÁ        30.3.-2.4.2020 

     30th March, 2020 

Milí rodiče a děti, 

Chválím vás za tu spoustu práce, kterou jste předchozí týden zvládli a vše, co jste poslali – 
zvláště úžasné dopisy Quizzymu. Má obrovskou radost! (He is very, very happy!)  

Prosím o shovívavost, pokud déle čekáte na hodnocení. Vše postupně pročítám a snažím 
se každému slovně okomentovat a ohodnotit. Je toho hooodně. Proto tento týden prosím 
doposlat jenom dopisy a odevzdávací úkoly z minulého týdne. Více jen v případě, že byste 
si nebyli jisti řešením. Děkuji! 

Mějte se moc dobře. 

Přeji přívětivý týden a hlavně pevné zdraví!  

I.Schybalová 

 

 

 

MONDAY            30th March, 2020 

Dokončení práce a poslání dopisu Quizzymu 

 

TUESDAY            31st March, 2020 

Prepositions, Where´s…?, ROOMS 

Kontrola úkolu v PS s. 53 -  scan CAKE – WEB, video s Quizzym ve Výukových zdrojích ŠOL

   

Opakování předložek – ústně  

-  pracovní list DOLL – věty (a barvy) jsou podle čísel obrázků 

 Řešení: 2 on the skateboard, 3 on the dinosaur, 4 under the book, 5 in the 

boat, 6 under the chair  

 – prosím, zkontrolovat si a ohodnotit sami (bez chyby a krásně vybarvené 1*, 1 

malá chyba 1, 1 předložka nebo 2 malé chyby 2, pak smajlíky) 

 kdo nemá možnost tisku, vypracuje na papír  

 

Procvičování otázky Where´s…? + odpovědi (It´s ….. / The…. is ….) – ústně s věcmi 

kolem sebe 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM 

3.A,B 

Thank you for 

your letters! 

I´m very happy! 

https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM
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Uč. s. 42 – písnička – poslech (vyposlouchat názvy místností – zvedáme ruku), zpívání 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_06/singalong_

unit06song2?cc=cz&selLanguage=cs 

 – místnosti – vypsat do Vocabulary (datum, nadpis ROOMS = pokoje) 

 Pozn.:  BATH = vana (podle toho si pamatujeme koupelnu – bathroom =   

místnost  s vanou) 

     BED = postel (podle toho si pamatujeme ložnici – bedroom = místnost 

s postelí) 

    sitting room = living room = obývací pokoj (sedí se tam a žije) 

Procvičení místností: 

-poslech (dobře poslouchat a opakovat slova) 

https://www.learningchocolate.com/content/rooms-house-1 

-přetahování slov k obrázkům https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/rooms 

PS s. 54/2 – psaní názvů pokojů  

Řešení: 

- prosím sami zkontrolovat a ohodnotit 

 

 

 

THURSDAY                2nd April, 2020 

Prepositions, Where´s…?, furniture, rooms 

 

Uč. s. 43 – hra – poslechnout + číst, porozumět, zkusit si zahrát (ústně) 

PS s. 55/1 – nakreslit obrázky z rámečku libovolně na/ pod/ v  

- ústně:  Where´s your pear? My pear is on the table. (např.) 

Where´s your boat? My boat is in the cupboard. (např.) atd. 

 

Procvičení – místnosti (spojování, samo se vyhodnotí) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Rooms_in_the_

house/House_-_Read_and_match_zd37348mg 

Pracovní list My house + Quizzy - zde, na s.3  

- doplnit (tisk nebo na papír) 

 

Bye! 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_06/singalong_unit06song2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_06/singalong_unit06song2?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.learningchocolate.com/content/rooms-house-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/rooms
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Rooms_in_the_house/House_-_Read_and_match_zd37348mg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Rooms_in_the_house/House_-_Read_and_match_zd37348mg
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1. Write the names of the rooms.  

 

 2____________________   4_______________ 

 

 

 

 

 

1__________________    3__________________ 

 

6_____________________          8_______________ 

 

 

 

 

 

5____________________   7_____________________ 

 

2. Answer.  

 

1.Where is Quizzy?     Quizzy is in the hall. 

2.__________________________ ______________________________ 

4.__________________________ ______________________________ 

7.__________________________ ______________________________ 

8.__________________________ ______________________________ 


