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ANGLICKÝ JAZYK - I. SCHYBALOVÁ    18. –22. 5. 2020 

                        16th May, 2020 

Milé děti, 

Tento týden budeme pokračovat v tématu povolání. Naučíme se říkat, čím bychom chtěli být a správně 
používat třetí osobu – již jsme trochu poznali v lekci o TV programech. Nově nás čeká zápor ve třetí osobě 
(doesn´t + sloveso). Ale i s tím se již někteří seznámili v předchozích projektech. Tak by to nemuselo být úplně 
těžké.  

Ať se vám dobře daří! 

Zdraví, 

I.Schybalová 

 

 

MONDAY                   18th May, 2020 

Jobs, PRESENT SIMPLE 
Procvičit slovíčka – povolání z minulého týdne – např.: 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/jobs-1 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/jobs-2 

 

Tvořit věty o povoláních – hádanky I drive a bus.  I´m a bus driver. Atd. (podle Uč. s. 49 dole) 

 

When I grow up, I want to be a… = Až vyrostu, chci být…  - ústně 

 

Písnička – prohlédnout obrázky, říci si anglicky, co na nich je, poslechnout, rozumět, zkusit zpívat 

Nová slova: bring = přinést, bark = štěkat  do Vocabulary 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs 

- Všimnout si, že u sloves je přidané –s 

- Vypsat slovesa do English (datum, tabulka – 2 sloupce, barevně -S), zkontrolovat podle řešení: 

  

Johny (he) Flossy (she) 

(is) barks 

wears  

brings  

drives  

works  

runs  

 

 
        Happy Street 2, CB p.50, OUP 

 

Také do English: PRESENT SIMPLE = PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ 

Ve 3.os., č. j. přidáváme ke slovesu –S 

Např.  Johny drives a van.    Můžeme nahradit zájmenem:  He drives a van. 

  Flossy barks.        She barks. 

  Otto runs.        It runs. 

4.A,B 

When I grow up, I want 

to be an astronaut. What 

do you want to be? 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/jobs-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/jobs-2
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs
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TUESDAY         19th May, 2020 

Jobs, present simple   
 

PS 65/1 – prohlédnout obrázky, říci si, co na nich je (např. She´s a sports woman. She´s a lorry 

driver. He brings food. Atd.) poslech, očíslovat obrázky, kontrola, hodnocení   nebo 1 pod cv. 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_third_CD2_Track_35.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

 

Řešení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uč. 50/ dolní cv. – prohlédnout obr., říci si povolání, odpovědět na otázky – ústně (přidat –s ke 

slovesu ve 3. os., č. j.), všimnout si, jak se tvoří zápor ve 3. os., č. j. – DOESN´T + sloveso v zákl. 

tvaru 

(Odpovědi: astronaut, clown, music teacher; 1. A music teacher plays the violin. 2. An astronaut 

doesn´t work on planet Earth. 3. The astronaut has a dangerous job. 4. A clown has a funny job. 5. 

The astronaut doesn´t work with children. 6. The clown wears a red nose for work.) 
 

 

PS 65/2 – doplnit na řádky jména (Anette nebo Henry), aby věty dávaly smysl (podle obrázků) 

 

Řešení: 1. Anette, 2. Henry, 3. Anette, 4. Anette, 5. Henry, 6. Henry 

Hodnocení:   nebo 1 – sami do PS 

 

Do English: (+datum) 

 

PRESENT SIMPLE - NEGATIVE = PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ - ZÁPOR 

 

He (Henry) 

DOESN´T 

work in the town. 

She (Anette) drive a tractor. 

It (a cat) play  cards  

zde již žádné –S nepřidáváme (necháme jen „obyč.“ sloveso) 

doesn´t = does not   

/daznt, daz not/ 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_third_CD2_Track_35.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
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FRIDAY         22nd May, 2020 

Jobs, present simple 

 

Procvičit slovíčka – povolání + vybavení, 3. osobu (ke slovesu přidám –s, v záporu dám 

doesn´t + sloveso v zákl. tvaru) – říkat si věty ústně, elektronická cv. např.: 

 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/job-mixer 

 

 
 
https://www.gamestolearnenglish.com/jobs/ 

 

Napsat na papír nebo do English (+ datum, aspoň půl strany volné): 

My dream job 

When I grow up, I want to be a…  = Až vyrostu, chci být… (doplň povolání) 

I will have…    = Budu mít… (doplň vybavení - co) 

I will work in…    = Budu pracovat v… (doplň místo - kde) 

+ obrázek    

      Prosím poslat ke kontrole. 

 

Kvíz na slovíčka povolání – odkaz bude v mailu ve čt. nebo pá 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Navíc – dobrovolné: 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/people-work  

- vypsat z písničky věty, kdo co dělá 

- př.: Tailor makes trousers. 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/job-mixer
https://www.gamestolearnenglish.com/jobs/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/people-work

