
Milí žáci, 

Zdravím Vás a posílám učivo na týden od 25.5. 

Na tento týden posílám práci dohromady na 3 dny a je na Vás, jak si jí časově rozvrhnete.  

Přečteme a přeložíme píseň v učebnici na straně 50.  

Johny is a postman.                           Johny je pošťák. 

He wears a postman´s hat.              On nosí poštovní čepici.  

He brings the cards and letters.     On roznáší pohledy a dopisy.  

To every house and flat.                  Do každého domu a bytu. 

Johny is a postman.                         Johny je pošťák. 

He drives a postman´s van.             On řídí poštovní dodávku. 

He knows where everybody lives.  On ví, kde každý žije. 

He is a clever man.                           On je chytrý muž. 

Johny is a postman.                        Johny je pošťák. 

He works hard every day.             On pracuje tvrdě každý den. (pracuje hodně) 

But when flossy barks at him…    Ale když na něj zaštěká Flossy… 

Woof, woof, woof! Woof, woof, woof!     Haf haf haf! Haf haf haf! 

But when flossy barks at him…    Ale když na něj zaštěká Flossy… 

Woof, woof, woof! Woof, woof, woof!     Haf haf haf! Haf haf haf! 

But when flossy barks at him…    Ale když na něj zaštěká Flossy… 

He always runs away!                    On vždycky uteče pryč!!! 

 

Dále se podíváme na cvičení pod písničkou. 

Jill is an astonaut.                  Jill je astronautka. 

Nico is a clown.                      Niko je klaun. 

Tessa is a music teacher.     Tessa je učitelka hudby. 

Odpovězte ústně na otázky 1-6 

1. Who plays the violin?       Kdo hraje na housle? 
2. Who doesn´t work on Planet Earth?   Kdo nepracuje na Planetě země? 



3. Who has a dangerous job?    Kdo má nebezpečnou práci? 
4. Who has a funny job?             Kdo má legrační práci? 
5. Who doesn´t work with children?      Kdo nepracuje s dětmi? 
6. Who wears a red nose for work?        Kdo nosí v práci červený nos? 

Děkuji a s pozdravem 

 

Lenka Krylová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


