
Milé děti,  

moc Vás všechny zdravím a doufám, že se máte všichni hezky a Vy i celá Vaše rodina jste zdraví.  

Posílám Vám učení na týden od 27.4. V týdnu od 4.5. věnujeme určitě jednu hodinu na dodělávání již 
zadané práce. 

27.4. 

Takto na dálku jsme spolu zvládli projít 6 tou lekci (vše pak společně zopakujeme a procvičíme ve 
škole) A nyní se pojďme podívat, co nás čeká v lekci 7. Lekce se jmenuje In the street – Na ulici 

CB strana 48 – a song 

Přečtěte si, poslechneme si pak společně ve škole 

Klíč k překladu: 

Žena a pes, čekající na autobusové zastávce…. 

Kluk a dítě, čekající na autobusové zastávce, kluk a dítě, žena a pes, čekající na autobusové zastávce. 

Muž a dívka, čekající na autobusové zastávce, muž a dívka a kluk a dítě a žena a pes, čekající na 
autobusové zastávce 

Nová slovní zásoba: 

A woman – žena 

A dog – pes 

A boy- chlapec, kluk 

A baby – dítě 

A man- muž 

 A girl – dívky, holka 

Napište si slovíčka prosím do školních sešitů a ke každému slovíčku nakreslete obrázek 

28.4. 

Kdo si má možnost doma pustit CD, prosím v PS udělejte poslech 62/1 (CD je na konci v Pracovních 
sešitech). Kdo možnost nemá, nevadí, poslechnu s Vámi ve škole. 

A cvičení 2- vyber a napiš. 

30.4. 

Otevřete si učebnice na straně 49 a přečteme a přeložíme si článek – Is that Pam? 

Now, where is my friend Pam? A teď, kde je moje kamarádka Pam? 

Is that Pam?  Je to Pam? 



No, Pam´s got long brown hair. Ne, Pam má dlouhé hnědé vlasy. 

Look, she´s got long brown hair.  Podívejte, ona má dlouhé hnědé vlasy! 

Ssh Jack! He´s a man! Ticho Jacku! To je muž! 

She´s got long hair! Ona má dlouhé vlasy! 

Yes, she´s got long BLACK hair.  Ano, ona má dlouhé černé vlasy! 

Pam´s got long brown hair! Pam má dlouhé hnědé vlasy! 

She´s got long brown hair! Ona má dlouhé hnědé vlasy! 

Don´t be silly, Jack! Nebuď hloupý Jacku! 

Hello, Pam! I like your hair! Ahoj Pam. Líbí se mi Tvoje vlasy! 

Thank you! Děkuji. 

But she´s got short blond hair?  Ale ona má krátké blonďaté vlasy!!! 

O čem je příběh? 

A na závěr posílám ještě jednou dva pracovní listy z minulého týdne (zadání od 20.4.), někomu nešly 
otevřít sdílené odkazy 

 



 

 


