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ANGLICKÝ JAZYK - I. SCHYBALOVÁ    20. - 24.4.2020 

                      19th April, 2020 

Milé děti a rodiče, 

doufám, že jste Velikonoce prožili příjemně. Děkuji za velikonoční pozdravy a fotografie – moc mě potěšily! 
Postupně kontroluji poslané úkoly – project TV programmes. Velice se vám povedly! 

Tento týden budeme opakovat 6. lekci a zakončíme ji testem a sebehodnocením. 

Ať se vám dobře daří. 

Zdraví,  

I.Schybalová 

 

MONDAY + TUESDAY             20th+21st April, 2020 

Opakování 6. lekce  

Zopakovat si: slovíčka – dny v týdnu, aktivity, I like/ don´t like/ love/ hate…-ing, TV 

programmes/ channels, He/ She likes/ doesn´t like …-ing… (s učeb., PS, internetem…) 

 

PS s. 61, 92/2 

 

Testy k učebnici (nutno povolit Flash!) 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/czechexercises/lekce6?cc=cz&selLanguage=cs 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úkol 1 je také v PS s. 92/1 – vyplnit si a ohodnotit, jak se vedlo) 

 

 

Dobrovolné:  

Dokončit si v PS a uč. v Unit 6, co jsme vynechali 

 

4.A,B 

Hi, again! 

I like climbing trees! 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/czechexercises/lekce6?cc=cz&selLanguage=cs
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FRIDAY             24th April, 2020 

Online test na 6. lekci – odkaz na mailu 

 

Sebehodnocení – vyplnit si: 

 

NAME:________________________________ DATE: _____________________ 

HAPPY STREET 2 
SELFEVALUATION – UNIT 6                                               

YES 
 

So - so. 
 

NO 
 

1.Umím hovořit a psát o volnočasových aktivitách.  

(Project: Free time) 

   

2.Používám slovesa love/ like/ don´t like/ hate + sloveso 

s –ing  

(I love playing on iPad. I don´t like playing table tennis. …) 

   

3.Umím se zeptat, co kdo dělá rád a na otázku odpovědět. 

(Do you like swimming? Yes, I do./ No, I don´t.) 

   

4. Umím mluvit o třetí osobě, co ráda/ nerada dělá. (He/ 

She likes dancing. He/ She doesn´t like skiing.) 

   

5.Znám dny v týdnu – správně je říkám i píši.    

6.Rozlišuji televizní programy a kanály – znám slovní 

zásobu (cartoon, the news, cookery show…) 

   

7.Umím vyprávět o svých oblíbených pořadech v televizi. 

(Project: TV programmes) 

   

8.Čtu jednoduchý komiks a rozumím mu. (Colin)    

9.Zvládl jsem se naučit básničku My cousin.    

10.Napsal jsem dopis Quizzymu.    

11.Vím, jak se slaví Velikonoce ve Velké Británii.    

12.Zdokonaluji dovednosti práce s ICT (počítač, tablet,… 

– učení, projekty, testy, vkládání, odesílání, web…) 

   

 

Komentář:  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

What do you like 

doing? 
I love learning 

on iPad and… 

sleeping! 


