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ANGLICKÝ JAZYK - I. SCHYBALOVÁ         25.-28.5.2020 

           23rd May, 2020 

Milí rodiče a děti, 

Moc vás opět chválím za pěknou práci a pečlivě vypracované úkoly. Quizzyho velice potěšilo, že jste mu 
napsali a správně uhodli jeho hádanku. Dnes vám, kteří jste ještě neposlali, dává další nápovědu (s.2). 

Tento týden některým nastane změna v podobě návratu do školy. Zadání chystám jako obvykle, podle 
situace kdyžtak příště upravím. Nadále připravuji distanční výuku a jsem k dispozici na mailu, ŠOL či 
Teams. Prosím, abyste si pokračovali v plnění úloh. Pokud si nebudete vědět s učivem rady, určitě se 
ozvěte, ráda pomohu.  

V tomto týdnu budeme procvičovat popisování postavy, zopakujeme látku 7. lekce a uzavřeme testíkem a 
sebehodnocením. Ať se vám vede výborně! 

Poklidný návrat do školy/ příjemné učení doma přeji! 

I. Schybalová  

 

 

MONDAY            25th May, 2020 

Friends 

Básnička – poslech, ukázat na obrázcích, kteří kamarádi jsou short, tall, kolik jich je -
anglicky, říkat básničku, zkusit se ji naučit zpaměti, kdo chce, může opět nahrát a poslat 
(asi spíše děti z domácí výuky) 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07rhyme?cc=cz&selLanguage=cs 

PS 71/1 napsat k obrázkům tall, short, jména dětí, kdo chce, může si vybarvit 

 

 

 

 

 

Uč. s. 53 – přečíst si email, říci česky, co jsme se dočetli, ukázat na obrázcích + říkat angl. 

- Uvědomit si: Dan´s tall. = Dan is tall. = Dan je vysoký. 
- He´s got… = He has got… = On má… 
- Odpovědět: Who´s Dan? (= Kdo je Dan?), Who´s Archie? (Kdo je Archie?) + ukázat 

na obrázcích 
- Nová slova: glasses = brýle  napsat do Vocabulary 

3.A,B 

Hello, friends! 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07rhyme?cc=cz&selLanguage=cs
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Popis kamaráda – doplnit a vyškrtat v rámečku, kdo nemá možnost tisku  do English 
nebo na papír (+datum) 

- Pomoci může přiložený obrázkový slovníček (kdo by chtěl použít pestřejší slovní 
zásobu) – viz níže 

My friend 

My friend is ________ (jméno). _________ (jméno) is __________ (tall/ 

short/ medium height). She´s got/ He´s got __________ (long, short, semi-

long) ______________ (blond, brown, black, red) hair and __________ (blue, 

brown, grey, green) eyes. He´s got/ She´s got glasses. – pokud brýle nemá, nepiš 

o nich  

                               + obrázek kamaráda/ kamarádky 

- Nová slovíčka:  medium height = střední výška 

   semi-long hair = polodlouhé vlasy            

 

TUESDAY                    26th May, 2020 

Opakování – Unit 7 

Zopakovat si slovíčka ze 7.lekce (lidi, protiklady), popisování postavy – ústně  

např. My mum is tall. She´s got long brown hair and brown eyes. My dad is… (pomoci může 

uč., Vocabulary, obr. slovníček - níže) 

Pracovní list – křížovka + doplňovačka - níže (prosím zkontrolovat si podle řešení a sami 

ohodnotit) – kdo nemá možnost tisku udělá na papír nebo ústně 

(PS 68 – doplnit emai Gregovi – stručné psaní o 2 kamarádech (pozor, kam se co píše) + 

obrázek – kdo by tento týden nestíhal, přečte si zde jen vzor a doplní do PS, až mu zbyde čas) 

Vzor od 

Quizzyho: 

 

 

 

 

 

podpis 

autora 
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PS 72 – určitě udělat; 1. úkol – označit + napsat slova (vždy děláme), 2. úkol – nakreslit 

(přehánět, aby to bylo dobře poznat), 3. k větám napsat číslo obrázku 

Řešení:  

1. man, 2. girl, 3. woman, 4. boy 

2. vysoká žena, krátká žena, hubený muž, tlustý muž 

3. 3, 1, 4, 2 

Hodnocení:   nebo známka - podle toho, jak se dařilo 

 

THURSDAY                 28th May, 2020 

Test – unit 7 

PS s. 99 – zkusit celé samostatně (jen s případným vysvětlením, co kde dělat);  

úkol 1 – doplnit slova z rámečku, aby věty dávaly smysl  

úkol 2 – poslech  https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/lekce7?cc=cz&selLanguage=cs 

úkol 3 – nakreslit obrázek podle textu 

Prosím opravit si podle řešení, ohodnotit a poslat buď ofocené nebo počet bodů. Děkuj! 

Řešení:  

1.            2. 

 

 

 

 

3. malá štíhlá veselá holčička s dlouhými černými vlasy a brýlemi + se 2 oranžovými kočkami 

 

Hodnocení:   nebo známka 

 

Sebehodnocení – vyplnit a založit si 

 

 

____________________________________________ 

 

Navíc (dobrovolné): 

Interaktivní cvičení  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Appearance/Drag_and_drop._Appearance_ld4962cp 

Nápověda: freckles  /frekls/ = pihy, eyebrows /ajbraus/ = obočí 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/lekce7?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Appearance/Drag_and_drop._Appearance_ld4962cp
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Pracovní list - křížovka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapted from: Happy Street 1 Teacher´s resource pack, OUP 

Řešení: 1. short, 2. woman, 3. fat, 4. baby, 5. young, 6. man 

 

Who are they? 

 

 

 

 

 

 

 

Pictures from Happy Street iTools Word bank, OUP 

Řešení: a boy and a dog, a woman and a baby 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Sebehodnocení 

 

NAME: ………………………….………………………………………  DATE: …………………………………………………………….. 

 

HAPPY STREET 1 - SELFEVALUATION – UNIT 6                    
                                                                                                              I can…                            

YES 
 

OK 
 

NO 
 

1. Umím pojmenovat osoby – slova říkat i psát (a man, a woman, a boy, a girl).    

2. Dokážu popsat postavu – spolužáka, kamaráda… (tall, short, hair, eyes…)    

3. Umím jednoduše napsat dopis/ email o kamarádovi.     

4. Používám správně vazbu He´s got/ She´s got… (On má/ Ona má…).    

5. Umím zpívat písničku A Woman And a Dog.    

6. Znám říkačku Short Friends.    

7. Přečtu si jednoduchý text a rozumím mu. (Např. Colin.)    

8. Zdokonaluji se v práci s technologiemi (internet - odkazy, mail, práce s PC…).    

 

KOMENTÁŘ: 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

______________________________________________ 

Navíc - dobrovolné:  

Druhy vlasů: 

curly = kudrnaté 

wavy = vlnité 

straight = rovné 

red = zrzavé 

  

Adapted from https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/adjectives/physical-appearance-flashcard/64928 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/face_and_body/describing_the_hair/DESCRIBING_PEOPLE_12_FLASHCAR_608407/ 

 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/adjectives/physical-appearance-flashcard/64928
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/face_and_body/describing_the_hair/DESCRIBING_PEOPLE_12_FLASHCAR_608407/
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Obrázkový slovníček (možno vytisknout a založit si do portfolia) 

 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/body-parts/appearance/48728 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/body-parts/appearance/48728

