
 

Milí žáci,  

Moc Vás zdravím po Velikonocích a posílám úkoly na týden od 14.4. 

S pozdravem Lenka Krylová 

Stále je tu možnost opakovat na těchto stránkách: 

 www.jazyky-online.info 
   
 Nejsledovanější stránky žáky jsou : 
  
Anglický jazyk 
https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#jazyk 
  
Procvičování s obrázky 
https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php 
  
Kartičky Flashcards : 
https://www.jazyky-online.info/anglictina/flashcards.php 
  
Učení slovíček 
https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php 
 

17.4. 

Otevřete si učebnici na straně 54 a ústně si přečtěte a přeložte článek This is our house. Slovíčka 
k 5B najdete vzadu v PS na straně 84. Článek si přečtěte nahlas několikrát, děkuji. 

Tabulku na straně 54 si doplněnou opište do školních sešitů. Kdo si není jistý již probranou látkou 
(Happy Street 1 i 2) podívejte se do PS na stranu 77 

My víme, že There is se používá u jednotného čísla a There are u množného čísla. 

Např: There is a book on the table. 

There are shoes under the table. A do školního sešitu vypracujte i CB 54/5 

 

17.4. 

Nejprve prosím 2 cvičení v PS – strana 43/7 a 

Vím, že milujete písničky.  

Tak Pojďme si dnes jednu zazpívat. 

Najděte si na youtube písničku Yellow submarine. 

Text písně v originále a český překlad 



Yellow Submarine Žlutá Ponorka 

In the town where I was born Ve městě, kde jsem se narodil 

Lived a man who sailed to sea Žil člověk, který se plavil po moři 

And he told us of his life A on nám vyprávěl o svém životě 

In the land of submarines V zemi ponorek 

So we sailed up to the sun Tak jsme se plavili za sluncem 

Till we found a sea of green Dokud jsme nenašli zelené moře 

And we lived beneath the waves A žili jsme mezi vlnami 

In our yellow submarine V naší žluté ponorce 

   

We all live in a yellow submarine Všichni žijeme ve žluté ponorce 

Yellow submarine, yellow submarine Žluté ponorce, žluté ponorce 

We all live in a yellow submarine Všichni žijeme ve žluté ponorce 

Yellow submarine, yellow submarine Žluté ponorce, žluté ponorce 

   

And our friends are all aboard A naši přátelé jsou všichni na palubě 

Many more of them live next door Mnoho z nich žije hned vedle 

And the band begins to play A skupina začne hrát 

   

We all live in a yellow submarine Všichni žijeme ve žluté ponorce 

Yellow submarine, yellow submarine Žluté ponorce, žluté ponorce 

We all live in a yellow submarine Všichni žijeme ve žluté ponorce 

Yellow submarine, yellow submarine Žluté ponorce, žluté ponorce 

   

(Full speed ahead Mr. Boatswain (Plnou rychlostí vpřed Pane Boyswainem 

full speed ahead plnou rychlostí vpřed 

Full speed ahead it is, Sergeant. Plná rychlost vpřed, seržante. 

Cut the cable, drop the cable Odřízněte kabel, odpojte kabel 

Aye, Sir, aye Ano, pane, ano 

Captain, captain) Kapitáne, kapitáne) 

   

As we live a life of ease Protože žijeme v pohodě 

Every one of us has all we need Každý z nás má vše, co potřebuje 

Sky of blue and sea of green Nebe modré a moře zelené 

In our yellow submarine V naší žluté ponorce 

   

We all live in a yellow submarine Všichni žijeme ve žluté ponorce 



Yellow submarine, yellow submarine Žluté ponorce, žluté ponorce 

We all live in a yellow submarine Všichni žijeme ve žluté ponorce 

Yellow submarine, yellow submarine Žluté ponorce, žluté ponorce 

We all live in a yellow submarine Všichni žijeme ve žluté ponorce 

Yellow submarine, yellow submarine Žluté ponorce, žluté ponorce 

  

  

Hudební klenot 20. století 

„Yellow Submarine“ je píseň britské skupiny The Beatles, jejíž autorství je přisáno 
dvojici Lennon/McCartney, přestože ji napsal sám Paul McCartney. Vyšla v srpnu 1966 na singlu 
s dvojitou A-stranou společně s „Eleanor Rigby“. Ve stejné době rovněž vyšla na albu Revolver a 
o dva roky pak ve stejnojmenném filmu a stejnojmenném soundtracku. Původní singl se umístil 
na první místě v britské hitparádě a na první příčce vydržel čtyři týdny. 

 

 

 

 

 

 

 


