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ANGLICKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK, VŠECHNY SKUPINY - od 27.4.   

  

CLOTHES (OBLEČENÍ) – Story, I´m wearing…            
       

Zopakovat si slovíčka - oblečení 

Např. z minula: Webové stránky (povolit FLASH!):           

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_06?cc=cz&selLanguage=cs (slovníček – klikat opakovaně 

na obrázky, opakovat slova, trénovat výslovnost) 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_06/games_unit06_01?cc=cz&selLanguage=cs (hra) 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs 

(písnička) 

 

Story – THE SUNHAT 

uč. s. 52 – prohlédnout si obrázek, říci, co se asi stalo, pojmenovávat anglicky, co znají (postavičky, 

barvy, oblečení, části těla…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUP 

- poslech zde: 
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_06?cc=cz&selLanguage=cs-  
- poslechnout celé, pak po částech + opakovat nahlas, možno příběh sehrát 

Hello! 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_06?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_06/games_unit06_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_06?cc=cz&selLanguage=cs-
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PS s. 49 – horní cvičení: přečíst slovo z levého sloupečku (red) – jet po čáře bludiště – přečíst 

slovo z pravého sloupce (socks), znovu si celé spojení přečíst (red socks), podtrhnout si obě slova 

barevně (red = červeně) a vybarvit tatínkovi na obrázku dole (červené ponožky) 

Řešení: red socks, blue trainers (modré sportovní boty), yellow T-shirt (žluté tričko), brown shorts 

(hnědé kraťasy) 

ZAPAMATOVAT SI: nejdříve říkáme barvu a pak oblečení (nebo jinou věc) …je to stejně jako 

v ČJ 

Po vybarvení doplnit, co tatínek říká.  

(Co chybí na posledním řádku?  

Sunhat – klobouk. Vymyslet si svou barvu – napsat slova a vybarvit klobouk.)  

 

 

 

 

         

         OUP 

 

Hodnocení: nakreslit 1 nebo smajlíka, jak se práce dařila 

 

Říkat o sobě, co právě teď máš na sobě oblečeno: I´m wearing… (+ barvy)  

Pozn.: v č. j. máme člen a (a yellow T-shirt), v č.mn. bez členu (_ blue trainers), rovněž shorts, 

trousers bereme jako mn.č. (mají dvě nohavice) 

 

Project: 

Doplnit si do projektu z minulé hodiny bublinu s popisem, co máš na obrázku na sobě (jako je u 

tatínka v PS – nejprve si říci ústně, potom napsat a nakonec nakreslit okolo bublinu). 

Hotový projekt prosím založit do portfolia nebo za desky PS (zezadu podepsaný).  

_____________________________________________________________________________ 

 

Navíc (= dobrovolné):            

Hra – oblékání medvídka  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/node/14920 

 (vybírat šipkami – druh médi – oblečení…) 

 

I´m wearing red socks,  

blue trainers,  

a yellow T-shirt,  

brown shorts  

and a ………… sunhat.  

 

 

Bye! 

Zzz

… 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/node/14920

