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ANGLICKÝ JAZYK - I. SCHYBALOVÁ         11.-15.5.2020 

           7th May, 2020 

Milé děti a rodiče, 

velice chválím za krásnou práci a vyplnění online testíku. Pokud jste po dokončení klikli na Vyhodnotit, víte, 
jak to dopadlo. Většina zvládla perfektně a dostala by jedničku. Kdo ještě nazkusil, prosím, vyplňte také. 
Odkaz na Forms je u rodičů v mailu a ve Škole OnLine.  

Tento týden budeme číst příběh, učit se používat zájmena he (on) a she (ona), říkat, že on/ ona něco má (he´s 
got/ she´s got) a popisovat vlasy – délku a barvu. 

Ať vám to jde báječně!  

Zdraví,  

I. Schybalová  

 

 

MONDAY                11th May, 2020 

Story: Is that Pam? He´s got/ she´s got, describing hair 

Zopakovat si slovíčka z minulého týdne, písničku 

Písnička: 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs 

Slovíčka 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_07/picturedictionary_07_01?cc=cz&selLanguage=cs 

Hra: https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_07/games_unit07_01?cc=cz&selLanguage=cs 

Uč. s. 48 – poslech + čtení potichu s poslechem, pak poslech + opakování, nakonec možno 
zkusit zároveň s nahrávkou , rozumět, o čem příběh je 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_5.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

Slovíčka:  

Is that Pam? Je tamto Pam? 

she´s got = 
she has got 

ona má 

he´s got =  
he has got 

on má 

blond blonďatý 

silly hloupý 

Don´t be silly. Nebuď hloupý. 

 

Napsat si do Vocabulary (+ datum 11th May)          OUP, HS1, p.49 

 

3.A,B 

 U VLASŮ POUŽÍVÁME BLOND 

NIKOLI YELLOW – stejně jako v ČJ 

He´s got short 

green hair! 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_07/picturedictionary_07_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_07/games_unit07_01?cc=cz&selLanguage=cs
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_5.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
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Ústně: popisovat členy rodiny (např.: MUM: She´s a woman. She´s got long brown hair. 

BROTHER: He´s a boy. He´s got short blond hair. Atd.)  

– pozor na pořadí slov: 1. délka, 2. barva, 3. vlasy – PAMATOVAT!)  

 

TUESDAY                        12th May, 2020 

He´s got/ she´s got 

PS 63/1 – říkat, kdo je na obrázcích (1. a man, 2. a woman, 3. a girl, 4. a boy and a baby) 

Poslech + dokreslit vlasy (důsledně dodržet délku – short pořádně krátké, long dlouhé a přesně 

barvu) 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_6.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

Řešení: 1. short  brown = krátké hnědé, 2. long brown = dlouhé hnědé, 3. long blond = dlouhé blonďaté, 4. boy – short 

black = krátké černé, baby – short blond = krátké blonďaté) 

Hodnocení:   nebo známka podle toho, jak se dařilo 

 

PS 63/2 – napsat si k obrázkům, kdo to je a zkoušet ústně nahradit zájmenem  

(1.man = he, 2. girl = she, 3. boy = he, 4. girl = she, 5. boy = he, 6. woman = she) 

 

- zakroužkovat správná slova, +případně vybarvit vlasy podle zadání (vybrat black nebo blond a 

podle toho vybarvit) 

- prosím toto cv. poslat ke kontrole 

 

THURSDAY               14th May, 2020 

Procvičování 

Procvičit si slovíčka – umět říkat i psát, popisovat v krátkých větách vlasy osob 

PS 62/1 – poslech – nejprve si zkusit říci, kdo je na obrázcích (a woman and a baby, a man and a 

boy, a boy and a dog, a boy and a girl, a woman and a dog, a girl and a baby), potom očíslovat 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_4.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

Řešení:  546 

213 

PS 62/2 – dopsat slova  

(Řešení: 1.woman, 2.man, 3.baby, 4.boy, 5.dog, 6.girl) 

PS s. 64 – doplnit věty do komiksu 

Řešení: 1. She´s got long hair. 2. He´s got long hair. 3. I like long hair. Here you are, Quizzy! 4. Now I´ve got long hair! 

Hodnocení každého cv.:   nebo známka podle toho, jak se dařilo 

 

Bye! 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_6.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_4.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

