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ANGLICKÝ JAZYK - I. SCHYBALOVÁ    1. –5. 6. 2020 

                        31st May, 2020 

Milí rodiče a děti, 

Srdečně vás zdravím a posílám práci na další týden. Ukončíme sedmou lekci a zahájíme pro letošek již poslední, která se bude 
týkat počasí, ročních období a oblékání.  

Na webu pod zadáním nově naleznete mini výstavku prací (OUR PROJECTS) s hádankou. Můžete Quizzymu poslat 
odpověď.  

Mějte se krásně!   

I.Schybalová  

 

 

MONDAY                         1st June, 2020 

Colin, Quizzy´s questions 

 
Uč. s. 54 – přečíst si komiks + poslech 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD2_Track_40.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

 

(PS s. 69 – doplnit – dobrovolné) 

 

PS s. 72 – opakování s Quizzym  

 

(Úkol 1 – dokreslit ručičky hodin – přesně, řešení: čtvrt na tři, šest hodin, půl šesté, tři čtvrtě na sedm;  

Úkol 2 – ústně věty – např.: I get up at… I have breakfast at… I usually eat… I drink… I go to school at… 

I go by…/ I walk to school. I go to bed at…;  

Úkol 3 – spojit, aby věty dávaly smysl – prosím každou větu jinou barvou, aby to bylo přehledné – 

POZOR na 3. osobu – přidané –s/es/ doesn´t u HE/ SHE/ IT – napoví vám;  

zaškrtnout si pokrok) 

 

_______________________________________ 

 

Zábavné procvičení present simple – s britskou královnou - dobrovolné 
https://www.youtube.com/watch?v=ZuXACPrJNHw 

 

 

Procvičení povolání – jak komu vyhovuje (interaktivní cv./ Vocabulary/…) 

- naše mini galerie pod zadáním AJ na webu (OUR PROJECTS) – zkusit uhodnout hádanku – dobrovolné 

job name(s) 

  

  

  

  

4.A,B 

Happy 

Kids´ 

Day! 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD2_Track_40.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://www.youtube.com/watch?v=ZuXACPrJNHw
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TUESDAY           2nd June, 2020 

Reading 
 

Uč. s. 55 – přečíst si, zhruba rozumět, všimnout si povolání, 3. osoby (přidané s/es/doesn´t), odpovědět 

si ústně na otázky dole  

(vysvětlení: lollipop lady = dáma, která zastavuje auta, vypadá, jako když má v ruce lízátko, guard = 

stráž, newspaper boy = kluk, který roznáší noviny, milkman = pán, který rozváží mléko – vše ve Velké 

Británii) 

Poslech: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD2_Track_41.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

Odpovědi na otázky (zda máme také u nás v ČR): 1. No. 2. a nurse, a doctor, a dustman, … 3. No. 4. a 

policeman/ a policewoman (POZOR NA MN.Č. – one man – two men) 

 

PS s. 70 – horní cv.: doplnit odpovědi 

Nápověda: deliver = doručit, carry = nosit, before = předtím (než…), move = hýbat se 

Řešení: 1. a milkman, 2. a newspaper boy, 3. a guard, 4. a lollipop lady, 5. a lollipop lady, 6. a guard 

 

Dolní cv.: zakroužkovat podle toho, jak je to u nás v ČR 

Řešení: vše NO. 

 

Hodnocení:   nebo 1 – ke každému cv. sami do PS 

 

Zapsat si nová slova do Vocabulary (+ datum, nadpis. Our world) 

 

Navíc – dobrovolné: Video: REÁLIE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wWF7DUoN3dY (longest serving lollipop lady)  

https://www.youtube.com/watch?v=kzctIZreoWQ (changing guards) 

 

 

FRIDAY           5th June, 2020 

Test – UNIT 7, Unit 8 – Weather (= Počasí) 
 

PS s. 93 – doplnit samostatně podle zadání (Úkol 1 – pouze jednoslově, Úkol 2 – 2-4 celé věty) 

Poslech http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD2_Track_33.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

Nápověda: Where…? = Kam…?  

 

Prosím zkontrolovat podle řešení, opravit jinou barvou, ohodnotit si (známkou nebo smajlíkem) a poslat. 

Řešení – na konci dokumentu 

 

Uč. s. 57 nahoře – prohlédnout si obrázky, poslech 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD3_Track_3.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub  

- udělat si podle toho obrázkový slovníček nebo zapsat do Vocabulary (slovíčka jsou přeložena 

vzadu v PS s. 97-98 – vyhledat si ve sloupci Unit 8 nebo použít obrázkový slovníček níže) 

 

What´s the weather like today?  = Jaké je dnes počasí? - ústně 

________________________________________________________________ 

Navíc – dobrovolné: pracovní list 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD2_Track_41.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://www.youtube.com/watch?v=wWF7DUoN3dY
https://www.youtube.com/watch?v=kzctIZreoWQ
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD2_Track_33.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD3_Track_3.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
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Obrázkový slovníček        Pracovní list 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://bogglesworldesl.com/kids_worksheets/WeatherVocabulary.html 

 

 

Kdo můžete, vytiskněte si a založte do portfolia. Tnx

https://bogglesworldesl.com/kids_worksheets/WeatherVocabulary.html
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Řešení – Test Unit 7 


