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ANGLICKÝ JAZYK - I. SCHYBALOVÁ    20. – 27.3.2020 

     20 th March, 2020 

Milí rodiče a děti, 

Pracovali jste pilně jako včeličky, doufám, že jste si přes víkend odpočinuli. Děkuji za 
poslání všech projektů, slovíček, vět, testíku, pracovních listů a dalšího. Mám od vás 
navíc pěknou animaci a zásobu písniček na dny v týdnu. Pokud jsem někomu ještě 
neposlala komentář ke všemu odevzdanému, buďte, prosím, trpěliví – hodně jste mě 
zásobili. 

Zadání nyní chystám na celý týden. Hotové úkoly prosím posílat průběžně a způsobem, 
který vám nejvíce vyhovuje – vedete si báječně (děkuji rodičům!). Práce si, prosím, 
nadále zakládejte do domácího portfolia nebo nějakých desek, případně ukládejte v PC 
(včetně hodnocení a komentářů, které vám posílám). 

Děkuji za skvělou práci, kterou odvádíte! 

Přeji klidný týden a těším se na další povedené výtvory.  

I.Schybalová 

 

FRIDAY        20th March, 2020 

Odevzdáno bychom dosud měli všichni mít:  

- Projekt a brainstorming Free time, test na věty s -ing, 5 sloves + slov s -ing, věty I 

like…+ing, 2x otázky + odpovědi (1. Do you like např. swimming….2.What´s your 

favourite day?) … a někdo poslal ještě více 

___________________________________________________________________ 

MONDAY       23rd March, 2020 

DAYS OF THE WEEK 

PS s. 52-53 – prosím zkontrolovat si, opravit, doplnit (bez chyb – 1, s chybami smajlík – 

tváří se podle toho, jak je spokojený s prací) 

řešení: 
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POZN.: nové slovo - rollerblades = kolečkové brusle  zapsat do Vocabulary 

 

Procvičit dny v týdnu:  

písničku z minula https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 

a jedna navíc od Anetky https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck 

Napsat si dny v týdnu do Vocabulary (nezapomeňte, že se VŽDY píší s VELKÝM 

písmenkem na začátku!!!) – nadpis DAYS OF THE WEEK, datum… 

Hra – čtení a psaní dnů v týdnu 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/comment/57732 

Uč. s. 42 – poslechnout si písničku – žákovské CD nebo odkaz (FLASH) 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_

06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs 

- Nová slova: twice = two times = dvakrát  (jak se řekne: třikrát, čtyřikrát…?) 

(Pro bystré hlavy: Once = one time, twice = two times, three times, four times… 

zapsat do VOCABULARY) 

s. 42 - dole – přečíst, rozumět, hovořit o svém týdnu, co děláš (obvykle) za aktivity  

 

PS s. 54/1 – poslech 

54/2 – doplnit pod obrázky dny v týdnu, dopsat text podle obrázků 

POZOR na psaní slov: TUESDAY /tjúzdej/ = úterý X THURSDAY = ČTVRTEK!!! 

- Napsat si do English:  

 Days of the week, vypsat si je, jak jdou za sebou od Monday + poučku o 

velkém písmenu 

 Tuesday X Thursday (pozor na psaní!) 

Navíc:  

Dny v týdnu – čtení s doplňováním slov 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/fill-the-gaps/days-and-

weeks 

___________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/comment/57732
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/fill-the-gaps/days-and-weeks
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/fill-the-gaps/days-and-weeks
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THURSDAY       26th March, 2020 

WRITING 

Psaní: My week 

- Na papír A4 nebo na PC 

- Výrazný nadpis 

- Jméno autora (jméno + první písmeno příjmení, pokud se vyskytuje jm. ve třídě 

vícekrát) 

- popsat každý den (po – ne) + aktivitu 

- inspirace v uč. s. 42 dole, PS 54/2 

- min. 10 vět (použít také I like/ I don´t like/ I hate … -ing, jak už umíme) 

- př.: On Monday, I go to the ballet class.  I love dancing! I hate running. On Tuesday, 

I…… 

- přidat obrázky – min. 4 

- odevzdat prosím dnes - ve čtvrtek 26.3. 

___________________________________________________________________ 

FRIDAY        27th March, 2020 

REVISION, TV PROGRAMMES 

Zopakovat si učivo z předchozích dnů: dny v týdnu, I like/ don´t like/ hate… + ing atd. 

TESTÍK – pošlu online, poprosím vyplnit a dnes, v pá 27. 3. odeslat, pokud můžete 

 

Uč. s. 43 – prohlédnout, přečíst, naučit se nová slova, napsat do Vocabulary – nadpis TV 

PROGRAMMES (dvě M!) 

Prohledat noviny a časopisy, jaké jsou v nich pořady, říkat si, jaký je to druh pořadu 

- Slova navíc: soap opera (Esmeralda), criminal film (Specialisté), romantic film (by 

Rosamunde Pilcher)… co ještě vymyslíte? 

- prosím schovat si časopis s televizním programem na později (do portfolia), může 

být i starý (kdo nemá, nic se neděje, může se porozhlédnout na internetu  

Uč. s. 43 dole - Přečíst si vtip 

Vytvořit podobně komiks s fórkem - soutěž o nejlepší výtvor  + můžete namluvit, 

případně udělat animaci… – prosím poslat do pondělí 30.3. nebo dopis/ email Quizzymu 

(kdo chce, může obojí) 

          LETTER – page 4 

PS s. 55/1 napsat slova pod televize, co je to za druh pořadu  

- (řešení:  an animal programme, a cartoon,  

a sports programme, a game show) 
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55/2 doplnit věty – trochu těžší, kdyžtak prosím pomozte, můžete-li 

- pozor na: 

 č. jednotné a množné (– přidáme –s), aby to dávalo smysl 

 zájmena: he = on, she = ona 

 Her = její, his = jeho 

 

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

správně, budu se snažit posílat také řešení pro samostatnou kontrolu 
- práce navíc je pro čiperky, které chtějí umět ještě více a je dobrovolná 

 
- nadále zakládejte do domácího portfolia – založte si, prosím, kdo ještě 

nemáte (podobně jako používáme ve škole nebo aspoň desky) a vše 
pečlivě vkládejte, uschovejte na dobu, až se zase sejdeme 

- kdo pracuje spíše na počítači, ukládá si do něj, včetně komentářů (vpisuji 
do vašich dokumentů, pokud to jde nebo do mailů) – moc prosím rodiče 
o pomoc s uspořádáním v PC 
 

- termíny odevzdání: prosím aspoň zhruba dodržet, aby se nám práce 
nehromadila (samozřejmě, pokud to nepůjde, hlavu netrhám) 

 
Thank you and good bye.  
 
 

 

 

LETTER FROM QUIZZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please, write a letter or an email to Qiuzzy.  

                      22nd March, 2020 

Hello, children! 

How are you? I´m fine. 

I love sewing!  

Have you got a face mask? 

Bye. 

Quizzy 

 

I love sewing! 

This is me 

in the mask.  


