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ANGLICKÝ JAZYK - I. SCHYBALOVÁ        27.-30.4.2020 

           26th April, 2020 

Milé děti, 

Moc vás chválím za krásné projekty o domácích mazlíčcích. Postupně je pročítám a posílám vám hodnocení.  

Čeká nás procvičení učiva z 6. lekce a další týden pak testík. Pokud byste potřebovali něco dovysvětlit, ozvěte 
se. Poslat prosím tentokrát jenom slovíčka. 

Děkuji za báječnou spolupráci! 

Zdraví, 

I. Schybalová  

 

MONDAY                27th April, 2020 

Pets 

Odevzdat project My pet 

Zopakovat si slovíčka – pets (ústně, např. s Vocabulary, PL, web. str….) 

Odpovědět:  Have you got a pet?     Yes, I have./ No, I haven´t. 

  What pets have you got?     I´ve got a …,… and a…/ 

         I haven´t got a pet. 

Have you got a rabbit?     Yes, I have./ No, I haven´t. 

Have you got fish? (mn.č.)   Yes, I have./ No, I haven´t. 

Do you like budgies?    Yes, I do. / No, I don´t. 

- písemně do English ( + datum) – otázky stačí nalepit, k nim napsat vlastní odpovědi 

Hry: http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/memoryaudio/pets/index.html 

https://www.eslgamesplus.com/pets-vocabulary-esl-memory-game-dog-cat/ 

 

 

 

 

 

3.A,B 

Hello! 

Have you 

got a dog? 

http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/memoryaudio/pets/index.html
https://www.eslgamesplus.com/pets-vocabulary-esl-memory-game-dog-cat/
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TUESDAY                        28th April, 2020 

Rooms – furniture, equipment  

Zopakovat si slovíčka – místnosti, vybavení – nábytek… 

Např.:  

Hra – místnosti https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/rooms 

Písnička - nábytek (FLASH!) 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguag

e=cs 

Hra - nábytek https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_06/games_unit06_02?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Uč. s. 44 – prohlédnout, poslech 44 + opakovat slova po nahrávce: 

https://lobkovicovo-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EQA67uWiHAtAhibNd6eDfTEBlRzNnE0hKpQdXPNhkGUDdA?e=t27Qi

S  

Web (slovníček) 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_06/picturedictionary_06_02?cc=cz&selLangu

age=cs 

Rozšíření slovní zásoby (klikat i na repráčky, opakovat slova, trénovat hezkou výslovnost) 

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

PL – SKEN  

- kdo nemá možnost tisku, udělá si spojovačku ústně 

- kontrola – podle řešení, samostatně si ohodnotit 

 

Nová slovíčka napsat do Vocabulary  (můžete si nechat na další den)  

– po dokončení prosím poslat slovíčka ke kontrole  

 

THURSDAY             30th April, 2020 

Opakování 6. lekce 

Chodit doma, ukazovat a říkat, jak se která věc (vybavení, nábytek, místnost) řekne 

anglicky,  

- můžete si k tomu vyrobit kartičky s angl. slovy a položit si je tam nebo nějak vratně 

připevnit (s dovolením rodičů), abyste se slovíčka jednodušeji naučili – budete je mít 

stále na očích a půjde to skoro samo, postupně kartičky sundávejte, když už si budete 

slovíčko pamatovat a zakládejte do portfolia 

 

- Zkoušet říkat i věty a používat předložky ON, IN, UNDER 

 

PS s. 61 (u 1. úkolu slova i píšeme)  

Kontrola – podle řešení, samostatně si ohodnotit (1 nebo ) 

SOFA 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/rooms
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_06/games_unit06_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EQA67uWiHAtAhibNd6eDfTEBlRzNnE0hKpQdXPNhkGUDdA?e=t27QiS
https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EQA67uWiHAtAhibNd6eDfTEBlRzNnE0hKpQdXPNhkGUDdA?e=t27QiS
https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EQA67uWiHAtAhibNd6eDfTEBlRzNnE0hKpQdXPNhkGUDdA?e=t27QiS
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_06/picturedictionary_06_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_06/picturedictionary_06_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/furniture
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Řešení – PS s. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Navíc (dobrovolné):  

dokončení uč. s. 44, PS s. 56  


