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ZADÁNÍ Z AJ – I.SCHYBALOVÁ  1. - 7. 6. 2020    

                                     

Milí žáci, 

Moc vás zdravím a posílám práci na další týden.  

Rozepsáno máte jako obvykle, rozložte si, jak potřebujete. 

V případě potíží či dotazů se ozvěte. 

Příjemný týden přeji!  

I.Schybalová                 OUP 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Podrobně: 

MONDAY                    1st June, 2020 

UNIT 6: People – Vocabulary, describing people 

Uč. s. 64/1a) poslech, opakovat slova nahlas  https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

- nová slovíčka vypsat do Vocabulary (+ datum, nadpis UNIT 6 – People, 6A My friends) 

b) poslech – odpovědi ústně https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

PS 52/1 – doplnit výrazy z rámečku na linky 

52/2 poslech – nakreslit obrázky podle nahrávky - žák. CD v PS nebo odkaz: 

https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EcLA_lq8H3BPn8GsA-

GkoJEBq0qDlHqLuYCIZQufDUTiIw?e=NKb5R5  

 

THURSDAY                   4th June, 2020 

Describing people 

Zopakovat si slovíčka - např.: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs 

Uč. 64/2 – přečíst texty u postav, ústně doplnit jména do vět 

Řešení: 1.Andy, 2. Carla, 3. Andy and Mr. Walker, 4. Carla and Mr. Walker, 5. Carla, 6. Mr. Walker 

Uč. 65/3 – pročíst si tabulky, uvědomit si: 

He´s got = He has got = On má 

He´s = He is = On je 

(stejně: she, it) 

- ústně tvořit věty podle tabulky – číst anglicky + říkat,  

- co znamenají česky 

- nakreslit do English 

5.B 

Woof! 

Happy 

Kids´Day!  

Shrnutí práce na tento týden:
    

Uč. s. 64 - 65 

PS s. 52 - 53 

(online cvičení) 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EcLA_lq8H3BPn8GsA-GkoJEBq0qDlHqLuYCIZQufDUTiIw?e=NKb5R5
https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EcLA_lq8H3BPn8GsA-GkoJEBq0qDlHqLuYCIZQufDUTiIw?e=NKb5R5
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
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- VERY = velmi, QUITE /kvajt/ = docela; very slim = velmi štíhlý, quite tall = docela vysoký – napsat 

do VOCABULARY 

PS 53/4 – zakroužkovat správný tvar (‘s = is = je/ ‘s got = has got = má)  

 

FRIDAY                  5th June, 2020 

Describing people 

Uč. s. 65/4 a,b – ústně věty podle obrázků 

PS s. 52/3 – popsat ve větách postavy 

53/5, (6) 

Řešení: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím vše si zkontrolovat, opravit jinou barvou a ohodnotit známkou nebo smajlíkem, jak se vedlo. 

53/7 – napsat na papír nebo do English: 

- 1 o sobě – popis své postavy, vlasů, očí (I´m =  já jsem, I´ve got = já mám …),  

- 1 o někom jiném (např. z rodiny, filmová postava, hrdina z knihy, vystřižená postava z novin nebo 

jiná… - He´s = on je, he´s got = on má, she´s = ona je, she´s got = ona má; it´s = to je, it´s got = to 

má…)  + obrázek 

- nadpis: People/ nebo Describing people (= Popisování lidí) 

- pomoci může I obrázkový slovníček - níže 

- prosím poslat ke kontrole (do neděle 7.6.) 
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Obrázkový slovníček 

 

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

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

