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ANGLICKÝ JAZYK - I. SCHYBALOVÁ        20.-24.4.2020 

           19th April, 2020 

Milí rodiče a děti, 

Děkuji vám za krásná přáníčka k Velikonocům a fotografie. Mám z nich velikou radost. Chválím za úžasné 
projekty o bydlení a pokojíčku, moc se vám povedly.  

Tento týden se budeme učit o zvířátkách – domácích mazlíčcích. 

Mějte se dobře a užívejte sluníčka, jde-li to.  

Všechny moc zdravím. 

I. Schybalová  

 

 

MONDAY                20th April, 2020 

PETS (= domácí mazlíčci = zvířátka)  

PS s. 60/1 básnička Hello Little Hamster (hamster = křeček) – na CD v PS nebo: 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_06/singalong_unit06rhyme?cc=cz&selLanguage=cs 

- Poslechnout, říkat s CD, zkusit sami zpaměti; kdo chce, může i nahrát a poslat, 

vybarvit si Harryho 

 

 

 

 

 

 

 

Uč. s. 47 – prohlédnout, říci si zvířátka + další, která děti umí anglicky  

Poslech č.48 dole - rozhovory o zvířátkách https://lobkovicovo-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EbAOQZPUi9lGrb8X36TpzmYBwyV0q07vpbpL79I4S3dk8g?e=37UNX

a    -    zkusit i další rozhovory - ústně, 

- 2 písemně do English: datum, nadpis Pets; 2 otázky a 2 odpovědi (1 s odpovědí 

Yes, I have., 1 s odpovědí No, I haven´t.), může být i zvířátko u babičky, kdo nemá 

ani tam, buď si nějaké vymyslí nebo napíše obě odpovědi záporné 

Např.: Have you got a pony? No, I haven´t.  

Have you got a guinea pig? Yes, I have. 

3.A,B 

Hello! 

Have you got a pet? 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_06/singalong_unit06rhyme?cc=cz&selLanguage=cs
https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EbAOQZPUi9lGrb8X36TpzmYBwyV0q07vpbpL79I4S3dk8g?e=37UNXa
https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EbAOQZPUi9lGrb8X36TpzmYBwyV0q07vpbpL79I4S3dk8g?e=37UNXa
https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EbAOQZPUi9lGrb8X36TpzmYBwyV0q07vpbpL79I4S3dk8g?e=37UNXa
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TUESDAY                         21st April, 2020 

PETS 

Procvičení slovíček + nová (přiřadit slova k obr., klikat i na repráčky a opakovat nahlas): 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/pets 

 

Vyplnit pracovní list (nebo napsat do English):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- řešení:   1. dog, 2. rabbit, 3. hamster, 4. turtle, 5. lizard, 6. parrot,  
7. cat, 8. budgie, 9. mouse, 10. fish, 11. snake, 12. guinea pig  

– prosím zkontrolovat si a ohodnotit 1 nebo  

 

Napsat si slovíčka do Vocabulary – nadpis: PETS, datum… (nápověda: budgie = andulka) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/pets
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THURSDAY             23rd April, 2020 

PETS 

PS s. 59 – říci si zvířátka, poslech č. 49 https://lobkovicovo-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EU42Ehkb0x9Nhe1kEFJRzZcBr4NM2rTVm5Nhal9x662HJg?e=O96jR

P 

cv. 2 – doplnit o vyobrazených zvířátkách podle sebe:  

have/ haven´t,               have got/ haven´t got  

+ další 2 věty (dog, cat)  

 Já mám… = I´ve got a…/ Já nemám… = I haven´t got a…  
 v množném čísle použijeme bez a, +přidáme –s,  

např. I´ve got cats. = Já mám kočky. I´ve got fish. = Já mám rybičky (fish je stejně v č. j. i č. 

mn.). I´ve got two hamsters. = Já mám dva křečky. 

 

My pet 

Psaní o domácím zvířecím mazlíčkovi (doma, u babičky, vymyšlený…) 

- na papír A4 

- nadpis My pet 

- věty – např.: I´ve got a pet. It´s a guinea pig. It´s brown, orange and white. Its 

name is Eliška.  

 Pozn.: ITS bez apostrofu znamená TOHO/JEHO (např. Toho (zvířátka) jméno 

je… - když jsme ještě neuvedli, zda je to kluk nebo holka, jinak její = HER, jeho 

= HIS – jen tak na okraj, pro zvídavé) 

- obrázek nebo foto  

- (kdo chce, může do obrázku popsat části těla: tail = ocas, whiskers = vousky, fur = 

srst…) 

Prosím po dokončení poslat ke kontrole (do pondělí 27.4.) 

 

 

_________________________________________________________________ 

Navíc (dobrovolné):  

Pets – kartičky slova + obrázky (možno vytisknout a hrát hry, např. pexeso) 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-pets.pdf 

Části těla zvířat – slovíčka (kartičky) 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-animal-body-parts.pdf 

Pohádka – The Ugly Duckling 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-ugly-duckling 

https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EU42Ehkb0x9Nhe1kEFJRzZcBr4NM2rTVm5Nhal9x662HJg?e=O96jRP
https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EU42Ehkb0x9Nhe1kEFJRzZcBr4NM2rTVm5Nhal9x662HJg?e=O96jRP
https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EU42Ehkb0x9Nhe1kEFJRzZcBr4NM2rTVm5Nhal9x662HJg?e=O96jRP
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-pets.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-animal-body-parts.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-ugly-duckling

