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ANGLICKÝ JAZYK - I. SCHYBALOVÁ         15.-19.6.2020 

            

Milí rodiče a děti, 

posílám vám poslední zadání práce a mini galerii v tomto školním roce. Hurá, budou prázdniny!  

Prosím, abyste si zkontrolovali učebnice, vygumovali, slepili průhlednou páskou poškozené části (hřbety, rohy, stránky…) a 
připravili na odevzdání na září (nebo podle pokynů vyučujících). Kdo u nás ve škole končí, odevzdá do konce června - opět 
podle pokynu paní učitelky třídní. Pracovní sešit, domácí portfolio/ desky, sešity English a Vocabulary si ponechte na září, 
budeme s nimi dále pracovat.  

Chtěla bych moc pochválit děti, které celou dobu pilně pracovaly, posílaly vyřešené úkoly a poděkovat rodičům za skvělou 
spolupráci. 

Přeji poklidné zakončení školního roku a bezpečné prázdniny či dovolenou!  

Zdraví, 

I. Schybalová  

 

 

MONDAY                       15th June, 2020 

Fancy dress party (= párty v maškarních kostýmech) 

Video – Peppa the Pig at the Fancy Dress Party https://www.youtube.com/watch?v=KM-1WApbEsU 

- očíslovat, v jakém pořadí nastupují masky, když Peppa (=princess) vybírá vítěze – dobrovolné 

carrot  dinosaur  witch   pirate   nurse  clown   

Uč. s. 61 – přečíst, prohlédnout 

Nová slovíčka:  

Greg’s e-mail Gregův e-mail 

school uniform školní uniforma 

fancy dress maškarní kostým 

party párty 

parties párty (množné číslo) 

firefighter hasič 

boots vysoké boty 

I’m wearing… Já nosím na sobě… (právě teď) 

 

Masky https://www.youtube.com/watch?v=m2MDEjhk4ew 

Pozn.: ve Velké Británii (i v některých dalších zemích, občas i v ČR) nosí děti školní uniformy – 
prohlédnout si Gregovu, pojmenovat jednotlivé kusy (např. a white T-shirt, blue trousers…) 

3.A,B 

Nalepit do Vocabulary 

+ datum 

Happy holiday! 

https://www.youtube.com/watch?v=KM-1WApbEsU
https://www.youtube.com/watch?v=m2MDEjhk4ew
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Ústně: říci, co máš právě teď na sobě: I’m wearing…  

Př.: I’m wearing a blue T-shirt with Mickey Mouse, blue trousers, dark blue socks, underwear and 
black shoes.  

Napsat svou větu do English + obrázek 

 

TUESDAY                         16th June, 2020 

Opakování Unit 8 

PS s. 79 - obrázek sebe v kostýmu + doplnit email pro Grega (pomoci může uč. s. 61), prosím poslat. 

Básnička – poslechnout, rozumět, vybarvit v PS s. 82/1 podle toho, co říká Greg, zkusit říci bez 

přebreptnutí 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_08/singalong_unit08rhyme?cc=cz&selLanguage=cs 

Procvičit si slovíčka oblečení, přídavná jména (big, short, long…) 

PS s. 83 – doplnit (v prvním úkolu slova i PSÁT), zaškrtnout si pokrok, ohodnotit, jak se dařilo 

 

 

THURSDAY                      18th June, 2020 

Family (=rodina) 

Písnička https://www.youtube.com/watch?v=BcA6muHkGXc  jaké členy rodiny umíme říci anglicky? 

Uč. s. 63 – prohlédnout obrázky, poslech + ukazovat na slova + opakovat nahlas  

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_28.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

PS s. 81/2 – podle učebnice a obrázků doplnit členy Matovy rodiny (slova jsou nahoře v rámečku) 

Řešení:     grandma 

    dad, mum, uncle 

aunt, brother, sister, cousin 

Hodnocení:   

Nová slova napsat do Vocabulary (+datum, nadpis FAMILY)  

Hra (pexeso)  https://www.anglomaniacy.pl/familyMatching.htm 

 

Hodnocení – prosím vyplnit všechny děti (mohou i nadiktovat) a poslat (Word nebo foto PL či papíru) 

______________________________ THE END  _________________________________ 

Navíc - dobrovolné:  

Slovíčka https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ 

Písnička https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=dH5RTW0gh30&feature=emb_logo 

Pracovní listy 

POZOR NA:  

 v č. jednotném: a 

 v č. množném: není a 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_08/singalong_unit08rhyme?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=BcA6muHkGXc
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_28.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://www.anglomaniacy.pl/familyMatching.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=dH5RTW0gh30&feature=emb_logo
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22. – 26.6. + SUMMER HOLIDAY   

DOBROVOLNÉ:  

Uč. 70-71 ústně – opakování z celé učebnice 

Colin – uč. s. 62, poslech 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_27.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

PS s. 80 – očíslovat obrázky (jsou ze všech 3 dílů The Wicked Scientist) 

Řešení:  

 

 

 

 

Hodnocení:   

 

            ___________________________ 

Milé děti, 

o prázdninách především relaxujte, nejlépe v přírodě, trochu procvičujte AJ - třeba formou her, filmů, cvičení na 

internetu (+ dokončete v PS dle zadání, pokud ještě nemáte hotové). Rozhlížejte se kolem sebe a vnímejte 

angličtinu (nápisy, hovořící lidi). Také anglický jazyk zkuste použít k dorozumívání, pokud se vám naskytne 

příležitost. A kdo bude chtít, může napsat pozdrav z prázdnin Quizzymu. 

Mějte se báječně!  

I.S.  

 

 

 

 

 

 

 

473 

651 

  82 

Bye-bye! Bye-bye! 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_27.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
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PŘÍLOHY 

Pracovní list 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/family/family_members/Family_members_worksheet_444645/ 

Mum 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/family/family_members/Family_members_worksheet_444645/
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Pracovní list 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://free-inspire.com/english-crossword-anglicke-krizovky-my-family/ 

http://free-inspire.com/english-crossword-anglicke-krizovky-my-family/

