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ANGLICKÝ JAZYK - I. SCHYBALOVÁ    23. – 29.3.2020 

     23rd March, 2020 

Milí rodiče a děti. 

Pracovali jste velice pilně. Doufám, že jste si přes víkend odpočinuli. Děkuji za poslání 
projektů o sobě a obludkách. Ukázali jste, že umíte psát ve větách o sobě a částech těla, 
dobře umíte číslo jednotné a množné. Mám od vás nádherné obludky, některé vyrobené 
a dokonce jednu, která mluví! Pokusím se vystavit na školním webu, abyste se také 
mohli potěšit. Samozřejmě, vše bude v souladu s GDPR. Pokud někdo nechcete 
zveřejňovat své dílo, napište, prosím.  

Hodnocení a komentáře se snažím vám posílat zpět rovnou ve vašich dokumentech 
nebo mailech. Pokud ještě někdo nedostal ke všemu odevzdanému, buďte, prosím, 
trpěliví – hodně jste mě zásobili.  

Velká pochvala náleží také šikulkům, kteří odesílali nebo stahovali ve Škole OnLine – 
Úkolech a Výukových zdrojích. Nyní jsem tam nic nevkládala, vše bude dostupné na 
školním webu. 

Zadání máte na celý týden, rozložte si podle potřeby. Hotové úkoly, prosím, posílejte 
způsobem, který vám nejvíce vyhovuje (foto, scan…). Vedete si báječně - děkuji rodičům! 
Práce si nadále zakládejte do domácího portfolia nebo nějakých desek, případně 
ukládejte v PC (včetně hodnocení a komentářů, které vám posílám). 

Děkuji za skvěle odvedenou práci! 

Přeji klidný týden a těším se na další povedené výtvory.  

I.Schybalová 

 

MONDAY            23rd March, 2020 

UNIT 6 – GREG´S FLAT – nová lekce 

Uč. s. 40 – co vidíme na obrázku a umíme pojmenovat? – ústně říkají 

Písnička – poslechnout: (žákovské CD nebo odkaz – FLASH) 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_

06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs 

Která slova známe? Co se stalo na obrázku?  

Neznámá slovíčka v písničce: feathers = peříčka, everywhere = všude, on = na 

Naposlouchat výslovnost, opakovat si s nahrávkou, zpívat  

Nová slovíčka – nábytek (klikat, říkat, trénovat hezkou výslovnost) 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_

06/picturedictionary_06_01?cc=cz&selLanguage=cs 

3.A,B 

Hello! 

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/picturedictionary_01/picturedictionary_01_06/picturedictionary_06_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_06/picturedictionary_06_01?cc=cz&selLanguage=cs
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Hry (+opakovat slova, která slyší) – zapnout FLASH 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_06/games_unit06_0

1?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_06/games_unit06_0

1?cc=cz&selLanguage=cs 

PS s. 51/2 

Vocabulary – zapsat si nová slovíčka 

(nová strana, přehnout na 2 poloviny, nadpis Unit 6 – Greg´s flat = Gregův byt, pod to 

vypsat všechna nová slovíčka z dnešní lekce) 

UNIT 6 – GREG´S FLAT Gregův byt 

flat byt 

house  

feathers peříčka 

everywhere všude 

table  

chair  

…  

Pomoc v PS s. 102-103 Unit 6 – vybrat jen dnešní slova 

______________________________________________________________________ 

TUESDAY            24th March, 2020 

READING: Where´s Hammy? 

Uč. s. 41 - Otázky k obrázku před čtením 

- Who is in the picture? (Polly, Greg, FLossy, Hammy) 

- What is in the picture? (cage, book, cupboard, bookcase, globe, washing 

machine, clothes…) 

- Is there a wardrobe? (No.) Is there a bed? (No.)  

Poslech + čtení 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_06?cc=cz&selLanguage=cs 

 – poslechnout, opakovat po nahrávce, zkusit říkat zároveň s nahrávkou, samostatně 

číst, možno ve dvojici, trojici… + dramatizace - podle možností doma 

- Která slova jsou pro nás nová? Co znamenají? Viz *TABULKA NÍŽE 

- Najdeš otázky?  

Řešení: Where´s my hamster? Is he on the bookcase? (Is he) …in the wardrobe? Where 

is he? Where´s Flossy? + odpovídat – ústně, zpaměti nebo vyhledat v textu 

Vysvětlení předložek: ON (=na), IN (=v), UNDER (=pod)  

Procvičení předložek (vybrat možnost, kliknout, potvrdit OK, kliknout next nahoře)  

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM (písnička + předložky + animace) 

https://agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/place-1  

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_06/games_unit06_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_06/games_unit06_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_06/games_unit06_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_06/games_unit06_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_06?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM
https://agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/place-1
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Zapsat si nová slovíčka do Vocabulary – nadpis Where´s Hammy? (pozn.: Hammy se 

jmenuje křeček. -  a hamster) 

Where´s Hammy? Kde je Hammy? 

where kde 

cage klec 

listen poslouchej 

kitchen kuchyň 

clever chytrý 

washing machine pračka 

on na 

In v 

under pod 

 

PS s. 52/2 – číst + postupně vybarvovat (pozor na předložky a věci, které jsou dvakrát!!!) 

- Prosím poslat foto/ scan - ve čt. 26.3. 

_______________________________________________________________________ 

THURSDAY       26th March, 2020 

PREPOSITIONS ON, IN, UNDER 

Procvičit si předložky  

- s předchozími písničkami, hrami…           ON 

- ústně: např. s balónem, věcmi, které umíme říci 

Př.: Where´s the apple? The apple is on the book. Atd.     UNDER 

 

Nakreslit si do English (datum: 26th March, obrázky, popis, věty)  

ON      IN     UNDER 

  

 

 

 

Where is the cat?  Where is the boy?   Where is the dog? 

The cat is on the chair. The boy is in the box.  The dog is under the table. 

THE = URČITÝ ČLEN, ta konktrétní věc (na kterou ukazujeme - ta kočka, ten kluk, ten pes) 

Poslech + předložky 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of

_place/Prepositions_-_Listen_and_choose_ly593lg 

(po označení odpovědí se vyhodnotí, možno zkusit opakovaně) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_place/Prepositions_-_Listen_and_choose_ly593lg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_place/Prepositions_-_Listen_and_choose_ly593lg
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Pracovní listy - WEB: 

PRESPOSITIONS_GLUE_CIRCLE_on_in_under.docx (1) 

PRESPOSITIONS_WRITE_on_in_under.docx (2) 

- Můžete-li, prosím, vytiskněte a děti vyplní/ nalepí, zakroužkují, není-li možnost 
tisku, udělejte ústně a napište svoje řešení na papír – nadpis, č. cvičení + 
odpověď – stačí slova, nemusí psát celé!) 

- Řešení: (1) balón NA, POD, V krabici; zakroužkováno: ON, UNDER, ON, UNDER, 
IN; (2) 1-, 2 under, 3 in, 4 on, 5 in, 6 under, 7 under, 8 under, 9 in, 10 on  

- Listy prosím zkontrolovat podle řešení, ohodnotit si (vše správně – 1,  1 chyba – 1, 
2 chyby 2, dále smajlíci podle toho, jak se dařilo), založit do portfolia/ desek 

PS s. 53 – vyplnit, prosím NEposílat, zkontrolujeme příště 

________________________________________________________________________ 

LETTER FROM QUIZZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napište dopis nebo e-mail Quizzymu.  

- použijte předložky, připojte výstižné obrázky, bubliny… 

- poslat prosím do pondělí 30.3. 

 

POZN.: - OZNAČENÉ ÚKOLY prosím, odevzdejte všichni, pokud to jde (mailem) 
- ostatní práci splňte také, zakládejte, pošlete ke kontrole v případě, že 

potřebujete ujistit, že je to správně, budu se snažit posílat také řešení pro 
samostatnou kontrolu  

- zeleně jsou značeny přílohy (poslechy, pracovní listy… - které najdete zde 
pod zadáním na školním webu) 
                                                                               Thank you and good bye. 

 

                      23rd March, 

2020 

Hello, children! 

How are you? I´m fine. 

Write me soon, please. 

Bye! 

Quizzy 

 

I´m on the 

sewing machine.! 

My nose is 

in the mask.  


