
ZADÁNÍ Z AJ – I.SCHYBALOVÁ  20.3. – 27.3.2020 

Milí žáci, 

Děkuji za poslání řešení předchozích úkolů. Chválím za krásné myšlenkové mapy – zvláště typ fishbone Dostali jste 

okomentované v mailech/ dokumentech. Prosím zakládat do portfolií/ desek nebo aspoň složek v počítači – prosím o pomoc 

s elektronickou organizací vaše šikovné rodiče. – Děkuji! 

Posílám další várku práce, tentokrát na celý týden. Prosím plnit průběžně, ke kontrole posílat, jakmile máte hotovo a dostanete se 

na internet. Vždy uvádím, co a kdy se má odevzdat. Prosím aspoň zhruba o dodržení termínů, abychom měli průběžně přehled o 

pokroku a práce se nám nehromadila.  

Možnosti poslání: foto/ sken/ word přiložený k mailu, napsané v PC – mailem, přes ŠOL… co komu vyhovuje. Velká pochvala 

pro šikulky, které již úspěšně použily sekci Úkoly na Škole OnLine. Nyní jsem tam nic nedávala. 

Z důvodu přetíženosti ŠOL bude zadání práce včetně příloh zveřejňováno na webu školy. 

V případě potřeby konzultovat učivo nebo kontroly jiného cvičení, než které se má odevzdat, se můžete ozvat zprávou přes ŠOL 

nebo mailem. 

Have a nice time 

I.Schybalová 

 

FRIDAY          20th March, 2020 

REVISION – UNIT 5 

Procvičení present simple – online cvičení, postup jako minule 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Pr

esent_Simple_hr39728hk 

Uč. s. 50/1 a, b, 50/2 – písemně do English nebo PC- stačí slova: 1a) kladné tvary, b) záporné tvary, 2 celé 

otázky 

o prosím poslat foto nebo v mailu pokud možno dnes  

PS 40/2 

Writing: My day; criteria: min. 10 vět, popsat, co děláš od rána do večera + časy (jak jsme se učili – 

zopakování na s. 40, inspirace s. 42), min. 3 obrázky, výrazný nadpis My day, jméno autora – napsat ručně 

na papír A4 oboustranně čistý a nezmačkaný nebo na PC, prosím poslat ke kontrole nejpozději do neděle 

22.3. 

Hodiny – pexeso 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_hr39728hk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_hr39728hk
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs


MONDAY         23rd March, 2020 

FREE TIME – revision, MUSICAL INSTRUMENTS 

Uč. s. 49 – přečíst, prohlédnout si hudební nástroje 

Song https://www.youtube.com/watch?v=-kgpy-m9B6s 

o poslechnout, zapsat si do Vocabulary (nadpis Musical instruments, dva sloupce) 

Video https://www.youtube.com/watch?v=vjJcGlQraek 

o shlédnout, dopsat slova do Vocabulary 

Uč. 50/3 překreslit si na papír/ do English (řešení: free time) 

Free time activities – writing (procvičení psaní slovních spojení podle poslechu): 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/vocabulary/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs 

PS 41/ 4 – vyplnit, zkontrolovat, opravit si, ohodnotit – 1 bez chyb, ostatní smajlík, jak se dařilo 

(řešení: 2. When do you have dinner? 3. Does your mother play the piano? 4. What sports does your father 

play?) 

PS s. 41/ I can… - vyplnit a poslat nejlépe dnes 23.3. 

______________________________________________________________________________________ 

THURSDAY         26th March, 2020 

Project: FREE TIME 

o Inspirace: uč. s. 51 – Your project, další rozšíření (slovíčka) s. 48-49, písnička: odkaz Song 2.42 Ex1b 

o criteria: podle zadání z uč., rozepsat se, aspoň 3 věty o tvém volném čase a aktivitách + 3 o kamarádově/ 

tatínkově/ maminčině/ sourozencově…volném čase, použít i zápor, 1 rozhovor (What do you do in your 

free time? …), doplnit o obrázky – kreslené nebo fotky (min. 3), výrazný nadpis Free time, jméno autora, 

ručně na papír A4 oboustranně čistý nebo na PC, odeslat nejpozději do pondělí 30.4. / založit do portfolia 

Příprava na test – zopakovat si celou lekci 4 (uč. 40-51, PS 32-41 – doplnit si, co chybí, + poslechy na žák. 

CD, zkusit aspoň 41/3 – Track 1.21 Progress check Ex 3a) 

PS s. 68 – prosím poslat dnes 

Poslech 68/1: odkaz NEBO žákovské CD v PS (Track 1.20 - 4d Ex 5)  

Online procvičování 

poslech https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/listening?cc=cz&selLanguage=cs 

test https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/test?cc=cz&selLanguage=cs 

https://www.youtube.com/watch?v=-kgpy-m9B6s
https://www.youtube.com/watch?v=vjJcGlQraek
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/vocabulary/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/listening?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/test?cc=cz&selLanguage=cs


 

FRIDAY          27th March, 2020 

TEST – UNIT 4 – pošlu elektronicky, prosím o samostatné vyplnění a odeslání – DNES!!! 

Časopis R+R March s. 10-11 – přečíst, rozumět 

poslech http://www.bridge-online.cz/casopis-rr/rr-march-2020/ (č. 6), vypracovat tasks 

Song – Shamrock beat – Irish dance for kids (zatančit si) 

https://www.youtube.com/watch?v=rrxzG0we9t4 

Poslední dodělávky z PS – Unit 4 – poslechy za pomoci žákovského CD – dokončení 

 

 

 

ODEVZDÁVÁNÍ, KONTROLA PRÁCE: 

o Posílat na kontrolu prosím ta cvičení, kde je to uvedeno. Ostatní pouze v případě nejistoty nebo potřeby mojí 

kontroly. 

o Možnosti poslání: foto/ sken, napsané v PC – mailem, přes ŠOL – Úkoly… co komu vyhovuje  

Děkuji. 

Všechny moc zdravím! 

I.S. 

 

 

http://www.bridge-online.cz/casopis-rr/rr-march-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=rrxzG0we9t4

