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ANGLICKÝ JAZYK - I. SCHYBALOVÁ    30.3. – 3.4.2020 

                  30th March, 2020 

Milí rodiče a děti, 

Děkuji vám za tu spoustu práce, kterou jste vykonali a vše, co jste poslali – zvláště úžasné 
vtipy (dlouho jsem se tak nepobavila!), nádherné projekty o vašem týdnu a volnočasových 
aktivitách a dopisy Quizzymu. Má obrovskou radost! (He is very, very happy!)  

Prosím o shovívavost, pokud déle čekáte na hodnocení. Vše postupně pročítám a snažím 
se každému slovně okomentovat a ohodnotit. Je toho hooodně. Proto tento týden prosím 
doposlat jenom My week a dopisy. Ostatní jen v případě, že byste si nebyli jisti řešením. 

Všem vám náleží velká pochvala za vyplnění on-line testu. Většina zvládla na 100% - 
šikulky! Správné řešení se vám asi hned zobrazilo, zkusím poslat ještě přesné vyhodnocení 
v procentech (upozorním přes ŠOL/mailem – musím nejprve vyzkoušet, jak ten nástroj 
přesně funguje). 

Mějte se moc dobře. 

Přeji přívětivý týden a hlavně pevné zdraví!  

I.Schybalová 

 

 

 

MONDAY                   30th March, 2020 

Dokončení a odeslání dopisu Quizzymu/ vtipu + My week, dokončení předchozí práce 

Kdo má vše hotovo, pokračuje si dál 

__________________________________________________________________ 

TUESDAY                     31st March, 2020 

What´s on TV 

Uč. s. 45 – prohlédnout si, pročíst, aspoň zhruba rozumět, uvědomit si rozdíl:  

- TV programme (a comedy show, a cartoon, an animal programme…) = druh programu 

X TV channel (ČT1, Nova, Prima ZOOM…) = kanál (program) 

- Nová slova: music programme = hudební pořad, (the) news = zprávy, cookery show = 

pořad o vaření        napsat do Vocabulary  

PS s. 57/1 – doplnit slovy z rámečku, hodnocení sami (1, 1, 2 nebo smajlík podle výkonu) 

řešení: Polly: favourite, Wednesdays, Channel, always 

Jack: programme, game show, half past five, 3, watch 

4.A,B 

Thank you for 

your letters! 

I´m very happy! 
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PS s. 57/2  - trochu těžší – doplnit podle sebe  

- pozor, kam se co píše + obrázek z pořadu,  

- zkusit si celý text po napsání hezky plynule přečíst, pak případně říci zpaměti 

- zkontrolujeme a ukážeme si pak ve škole 

nápověda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS s. 60/2 – rhyme = básnička  

- pustit si (na CD nebo odkaz), i opakovaně, říkat s nahrávkou (snažit se o hezký přednes a 

správnou anglickou intonaci a výslovnost), zkusit se naučit,  

- vybarvit si na obrázku bratrance + nakreslit smajlíka, jak se báseň dařila,  

- kdo chce, může si nahrát svůj přednes na mobil a poslat 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singalong_unit

06rhyme?cc=cz&selLanguage=cs 
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COUSIN? 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singalong_unit06rhyme?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singalong_unit06rhyme?cc=cz&selLanguage=cs
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FRIDAY                  3rd April, 2020 

Colin 

Uč. s. 46 – přečíst, rozumět, vypsat si nová slova do Vocabulary (+ datum, nadpis) 

Poslech: WEB - stopa 26 

PS s. 58 (kontrola ve škole) 

 

TV PROGRAMMES - procvičování: 

Interaktivní hra – výběr z možností, křížovka – samo se vyhodnotí, ukáže správné řešení 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=7396#a 

Pexeso - příloha WEB (dobrovolné – možno vytisknout, rozstříhat, zahrát si, pak založit 

do portfolia)  

V pondělí bude testíček na slovíčka (TV programmes), tak trénujte 

Příští týden budeme dělat projekt TV programmes - shromažďujte si obrázky/ TV magaz. 

 

One joke for you 
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