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ANGLICKÝ JAZYK - I. SCHYBALOVÁ         4.-8.5.2020 

           30th April, 2020 

Milí rodiče a děti, 

zadávám učení na další týden. Jak jsem slíbila, uzavřeme testíkem a sebehodnocením šestou lekci. Začneme 
lekci sedmou a budeme si povídat o lidech. Později se je naučíme popisovat, jak vypadají. 

Užívejte si také sluníčka a přírody.  

Ať se vám vše daří! 

Zdraví, 

I. Schybalová  

 

 

MONDAY                4th May, 2020 

Opakování 6. lekce 

Zopakovat si názvy místností v domě, vybavení pokojů, předložky on/ in/ under, domácí 
mazlíčky, odpovídání na otázky 

Např.: https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/lekce6?cc=cz&selLanguage=cs 

PS s. 98 celá;  

poslech https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/lekce6?cc=cz&selLanguage=cs 

 Úkol 3 – ústně  

(např. Have you got a hamster? Yes, I have. /No, I haven´t.; u FISH rozlišit zda jde o jednu rybu: 
Have you got a fish? nebo obecně rybičky – Have you got fish?) 

- Prosím poslat s. 98 ke kontrole. 

 

 

________________________________ 

Dobrovolné (navíc): 

Křížovka – vyluštit + zkontrolovat si samostatně podle řešení, ohodnotit 1 nebo , založit 
do portfolia (kdo nemá možnost tisku, udělá ústně) 

 

3.A,B 

Who´s this? 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/lekce6?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/lekce6?cc=cz&selLanguage=cs
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TUESDAY                        5th May, 2020 

Test  

Opakovací online test na 6. lekci – pošlu odkaz na mail (v pondělí nebo úterý)  

Sebehodnocení – vyplnit si (kdo nemá možnost tisku, udělá v PC nebo aspoň ústně) 

_________________________________ 

Dobrovolné: uč. 46, PS 58 – Colin 

Poslech: 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD2_Track_46.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

 

 

THURSDAY                 7th May, 2020 

UNIT 7 – IN THE STREET 

Písnička: 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs 

Slovíčka 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_07/picturedictionary_07_01?cc=cz&selLanguage=cs 

Hra: https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_07/games_unit07_01?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Uč. s. 48 – prohlédnout obrázek, říkat, co znají anglicky  

Slovíčka:  

In the street V (na) ulici 

bus stop zastávka autobusu 

wait čekat 

waiting čekající 

woman žena 

man muž 

boy kluk 

girl dívka 

baby miminko 

dog pes 

 

 

Poslech 3 – ukazovat na slovíčka pod obrázky a opakovat nahlas (Kdopak stihne 

s Quizzym? ) 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_3.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

 

Zapsat slovíčka do Vocabulary (+ datum, nadpis) 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD2_Track_46.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_07/picturedictionary_07_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_07/games_unit07_01?cc=cz&selLanguage=cs
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_3.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
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Sebehodnocení 

 

NAME: ………………………….……………………………………..  DATE: ………………………………………………………… 

 

HAPPY STREET 1 - SELFEVALUATION – UNIT 6                    
                                                                                                         I can…                            

YES 
 

OK 
 

NO 
 

1. Umím pojmenovat nábytek – slova říkat i psát (chair, wardrobe, 
bookcase,…). 

   

2. Znám písničku Feathers on the table.    

3. Dokážu se zeptat, kde něco je. (Where is…? = Where´s …?)    

4. Používám správně předložky ON, IN, UNDER.     

5. Umím pojmenovat místnosti v domě/ bytě a slova napsat (sitting room, 
bedroom, kitchen…)  

   

6. Umím použít větu s There is…= There´s… = Tam je…    

7. Zvládnu vypracovat projekt o mém pokoji.    

8. Umím pohovořit a napsat o svém domě/ bytě.     

9. Pojmenuji domácí mazlíčky (pets), umím o nich hovořit a napsat pár vět.    

10. Umím přednášet básničku Hello, little hamster.    

11. Přečtu si jednoduchý text a rozumím mu. (Např. Colin.)    

12. Zdokonaluji se v práci s technologiemi (internet - odkazy, mail, práce 
s PC…). 

   

 

KOMENTÁŘ: 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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Křížovka 
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Řešení  

 


