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ANGLICKÝ JAZYK - I. SCHYBALOVÁ    6. - 19.4.2020 

                  5th April, 2020 

Milé děti a rodiče, 

Děkuji vám za další dopisy poslané Quizzymu. Měl velikou radost, se zájmem si prohlížel obrázky a fotografie. 
Snažil se všem odpovědět, něco mu ještě zbývá vyřídit. Když budete mít chvilku, můžete mu zase napsat, třeba 
něco z Velikonoc. (Nezapomeňte na jeho otázky.)  

Zkontrolovala jsem všechny vaše práce a musím vás moc pochválit. Výborně jste se naučili psát o 
volnočasových aktivitách, vašem týdnu a zvládli jste bezchybně formu dopisu. Někteří čiperkové poslali dokonce 
i nahrávku přednesu básničky – mám z vás velkou radost! 

V následujícím období bych ráda vyzkoušela MS Teams, kde bychom mohli v rámci skupiny AJ např. chatovat 
a sdílet vytvořená díla. Pošlu vám odkaz/ pozvánku. Kdo budete chtít, můžete se zapojit (je to dobrovolné).  

Děti, kdo můžete, vytvořte si nějakou fotku z Velikonoc (na mobil, případně poproste o pomoc rodiče). Můžete 
na ní být vy (třeba i s rouškou) a hlavně něčím velikonočním, nebo klidně bez postavy, kdo se nerad fotí, stačí 
jen cokoli spojeného s vašimi Velikonocemi. 

Přeji krásný sváteční čas!  

I.Schybalová 

 

MONDAY-TUESDAY      6th + 7th April, 2020 

TV PROGRAMMES  

Procvičit si slovíčka, online testíček – odkaz na mailu 

Kontrola DÚ - PS 

Příprava projektu – TV programmes (zde s.2) 

 

 
©Oxford University Press 

EASTER 

Video https://www.youtube.com/watch?v=onFF6NVwEeU – vědět, jak se slaví Velikonoce ve Velké Británii 

Slovíčka (klikejte také na repráčky a opakujte si slova, abyste měli hezkou výslovnost) 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter 

Pracovní list British Council (Easter_pracovni_list_y4) nebo cokoli k Velikonocům v AJ 

Dobrovolné:  

Peppa the Pig (Easter egg hunt) https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4 

Přáníčko https://www.thebestideasforkids.com/easter-handprint-cards/ 

Obrázkový slovníček (tisk): https://issuu.com/easyenglish99/docs/2.33.-vocabulary.-easter 

 

4.A,B 

COUSIN! 

Happy Easter! 

https://www.youtube.com/watch?v=onFF6NVwEeU
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter
https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4
https://www.thebestideasforkids.com/easter-handprint-cards/
https://issuu.com/easyenglish99/docs/2.33.-vocabulary.-easter
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TUESDAY + FRIDAY         14th + 17th April, 2020 

Project: TV PROGRAMMES 

Napiš o televizních kanálech a programech, o tvých oblíbených programech 

- na papír A4, nadpis, jméno na zadní stranu 

- Použij: My favourite Tv channel is…  

I like watching…,… and…. (druhy programů - obecně)  

My favourite TV programme is called … (název programu - konkrétně)  

It´s on …..(den) at…. (čas). It´s about… 

I don´t like watching… 

I hate… (in the television). 

… 

- + doplň obrázky (kdo má TV magazín/ TV program, může použít obrázky z něho, příp. 

z internetu nebo stačí nakreslit – min. 3) 

- pozor na č. jednotné (I like a comedy show.) a množné (I like comedy shows. = lepší) 

- prosím poslat, až dokončíte (do neděle19.4., ale asi zvládnete dříve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4 

 

 

 

___________________________________________ 

Kdo by měl rychle hotovo, může si opakovat učivo 6. lekce (volný čas, like + ing, likes/ 

doesn´t like, dny v týdnu, TV programy) – procvičování s odkazy z předchozích hodin, 

příp. materiály, které máte dostupné (učebnice, PS). 

 

Tip pro čiperky (dobrovolné):  

časopis PLAY http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/P-CZ-MAG-2020-04.pdf 

- úžasné velikonoční úkoly, vyrábění, poslechy atd.  - ukázka dále (s.3) 

 

I like watching cartoons! 

Peppa the Pig is my 

favourite! 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4
http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/P-CZ-MAG-2020-04.pdf
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Tip na tvoření: 

 


