
Milí žáci, 

moc Vás všechny zdravím a posílám učivo na týden od 1.6. 

Krásně jsme spolu zvládli slovní zásobu 7mé lekce. Nebojte se, na začátku školního roku 
v září si uděláme všechny poslechy a vše řádně zopakujeme.  

1.6. 

Pojďme se podívat, co nás čeká v lekci 8.  Učebnice strana 56. 

The Unit is called In the playground. 

A T-shirt – tričko 

Socks – ponožky 

Shoes – boty 

Trousers – kalhoty 

A jumper – svetr 

A skirt – sukně 

Všimněte si prosím, že neurčitý člen a píšeme pouze před podstatným jménem jednotného 

čísla. Boty, ponožky, nohavice jsou 2, proto tam neurčitý člen nepíšeme. 

Do školního sešitu si prosím tato slovíčka napište a namalujte k nim obrázek  

V PS si prosím vypracujte na straně 73 cvičení 3. 

Na řádky napište slovíčka z rámečku (dle čísel na obrázku) 

 

2.6. 

V učebnici na straně 56 si přečteme a přeložíme písničku: 

I am muddy! – Jsem zablácený! 

There is  mud on my T-shirt. Mám bláto na tričku. 

There is mud on my socks and my shoes. Bláto je na mých ponožkách a botách! 

I am muddy! – Jsem zablácený! 

There is mud on my trousers. Bahno je na mých kalhotách.  

I have got my muddy boy blue!  Mám své klučičí bahnité blues. 



 

I am muddy! – Jsem zablácená! 

There is  mud on my jumper.  Bláto je na mém svetru. 

There is mud on my socks and my shoes. Bláto je na mých ponožkách a botách! 

I am muddy! – Jsem zablácená! 

There is mud on my skirt. Bláto je na mé sukni! 

I have got my muddy girl blue!  Mám své holčičí bahnité blues. 

 

What does Mr. Potter think about that? Co si asi o tom myslí pan Potter? 

 

4.6. 

A dnes doplníme Quizziho, to už je pro nás hračka 

PS strana 75 

Děkuji a s pozdravem 

Lenka krylová 

 

 

 

 

 

 

 

 


