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ZADÁNÍ Z AJ – I.SCHYBALOVÁ  11. - 15. 5. 2020   

                                      

Milí žáci,  

Tento týden budeme pokračovat v tématu „město“, procvičovat there is/ there are, napíšeme si na obojí opět malý kvízek. 

Chválím ty, kteří si již vyplnili kvíz na slovíčka, jež se týkala bydlení. Většinou jste měli správně a dostali byste jedničku. Pár z vás 
ještě trochu procvičí místnosti a vybavení pokojů (hlavně základ z učebnice). Kdo se ke kvízu zatím nedostal, prosím, aby si také 
zkusil. Rovněž čekám ještě na nějaké rozhovory, kde se ptáte na místa ve městě. Prosím, ofoťte a pošlete. 

Děkuji za pěknou spolupráci. 

Všechny vás zdravím.  

I.Schybalová 

   OUP 

Shrnutí práce na tento týden:       

Uč. s. 63/2 

PS 50/3,4; 51/5; (47/5) 

English, Vocabulary, online cvičení, pracovní list, online kvíz, psaní o městě 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Podrobně: 

MONDAY                    11th May, 2020 

Town - vocabulary 

Procvičení slovíček – město: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/places-town-1 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/places-town-2 

pracovní list 3 – vyplnit nebo ústně (kdo nemá možnost tisku), kontrola s Řešením dole (zde s.4) 

-nová slova zapsat do Vocabulary (ze všech 3 prac. listů) 

Uč. 63/2 písnička – poslech, doplnit chybějící slova (do English + datum, nadpis Town – song), + zpívat  

 

THURSDAY                  14th May, 2020 

Town, There is/ There are  

Zopakovat si věty s there is/ there are, otázky a krátké odpovědi. 

Také možno zde: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/There_is_-_there_are/There_is_-

_there_are_na601gy 

PS 50/3, 4 poslech (žákovské CD nebo: https://lobkovicovo-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EVdT_tkgtTlGusJ3Y3kzLn0BWKS4U-WG4lYs7BYm7tY5yA?e=GEUEi8 ) 

PS 51/5 navazuje na cv. 4 

- Vše prosím zkontrolovat podle řešení a jednotlivá cvičeni si ohodnotit ( :-/  nebo známkou). 

5.B 

Woof! Is there The Dog 

Castle in Prague? 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/places-town-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/places-town-2
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/There_is_-_there_are/There_is_-_there_are_na601gy
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/There_is_-_there_are/There_is_-_there_are_na601gy
https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EVdT_tkgtTlGusJ3Y3kzLn0BWKS4U-WG4lYs7BYm7tY5yA?e=GEUEi8
https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EVdT_tkgtTlGusJ3Y3kzLn0BWKS4U-WG4lYs7BYm7tY5yA?e=GEUEi8
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Řešení:  

   

 

FRIDAY                   15th May, 2020 

Quizz, My city 

Online kvíz na slovíčka – town (základ z učebnice a PS), there is/ there are (kladné i záporné věty, otázky, 

krátké odpovědi) 

- odkaz bude na mailu (pošlu ve čt nebo pá) 

 

Poslechnout si písničku 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/one-small-world 

 

My city (Prague) 

Napsat o svém městě – buď celkově o Praze a jejích památkách (stručně – cca 6 vět) nebo čtvrti, kde 

žiješ, případně o jiném městě/ místě (kdo nebydlí v Praze) 

- možno využít PS s. 47/5 – psát buď tam nebo na papír či do English 

- kdo by chtěl, může vytvořit jako prezentaci nebo napsat na PC ve Wordu atd. 

- části: nadpis, věty s there is/ there are + místa ve městě (památky, obchody – názvy,…), závěr 

(např., jak se Ti ve městě žije/ líbí…) + případně obrázek 

- můžete poslat ke kontrole 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/one-small-world
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WORKSHEET 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/city/places-town-matching/112244 

 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/city/places-town-matching/112244
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Řešení: 

 

Písnička - uč. 63/2 

1.bookshop, 2. next, 3. front, 4. can, 5. park, 6. factory, 7. town, 8. Opposite, 9. police 


