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ANGLICKÝ JAZYK - I. SCHYBALOVÁ    8. –12. 6. 2020 

                        6th May, 2020 

Milí žáci, 

posílám vám práci na další týden. Procvičíme počasí a budeme se učit hovořit o aktivitách, které probíhají zrovna v té chvíli, kdy 
se o  nich mluví.  

Na webu pod zadáním opět najdete mini výstavku prací (OUR PROJECTS). 

Mějte se krásně!   

Zdraví vás, 

I.Schybalová  

 

MONDAY                         8th June, 2020 

Weather (= počasí) 
 
Zopakovat si slovní zásobu – počasí, např.: + opakovat nahlas 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_08/picturedictionary_08_01?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_08/picturedictionary_08_02?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Hry https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_08/games_unit08_02?cc=cz&selLanguage=cs (bludiště) 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_08/games_unit08_01?cc=cz&selLanguage=cs (automat) 

 

 

Uč. s. 57 – prohlédnout si obrázky, přečíst Quizzyho a Zyggyho, ústně rozhovory o obrázcích 

 

Napsat do English (+ datum):  

What´s the weather like today? + odpovědět, jaké je dnes počasí:  

It’s… (cold/ hot/ warm, windy/ rainy/ foggy/ sunny… It’s ___ degrees Celsius.) + obrázek prosím poslat 

 

PS s. 74/2, 75/3 (Quizzy - řešení v Přílohách) 

 

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

 

TUESDAY                 9th June, 2020 

Reading, present continuous (= přítomný čas prostý) 
 

Uč. s. 56 – poslech + čtení – rozumět, o čem příběh je 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/stories_02/story_08?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Nová slovíčka si zapsat do Vocabulary (+ datum) 

 

Všimnout si v textu:   

It’s snowing! = Sněží! (právě teď) 

 I’m talking to Grandma. = Mluvím s babičkou. (právě teď) …a další věty s –ING  najít, ústně  

It’s snowing! Sněží! 
talk to mluvit s  

guess hádat 

cold  

4.A,B 

I’m flying! 

It‘s cold here. 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_08/picturedictionary_08_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_08/picturedictionary_08_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_08/games_unit08_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_08/games_unit08_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/stories_02/story_08?cc=cz&selLanguage=cs
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Přítomný čas průběhový (=present continuous) 

- Používáme pro aktivity, které probíhají právě teď, v tuto chvíli 

- Je tam sloveso být (jeho tvar: am/ is/ are) + další sloveso, ke kterému přidáme ING 

 

- Př.:  It’s snowing! 

I’m talking to Grandma. 

 

 

 

 

 

 Y I za sebou 

 

 

FRIDAY               12th June, 2020 

Present continuous 

 

PS s. 73 – nejprve ústně tvořit věty o obrázcích – co říká Greg  

(Např.: I’m watching television. I’m playing football. I’m making a cake. I’m listening to music. I’m reading 

a book. I’m talking to Jack.)  

 

Poslech + kroužkovat Yes/ No 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD3_Track_2.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

 
Řešení: 1 Yes, 2 Yes, 3 No, 4 Yes, 5 Yes, 6 No 

 

PS s. 73/2  doplnit slova z rámečku do vět, zkontrolovat podle řešení, pak celé věty nahlas pěkně přečíst 

 
Řešení: I‘m talking to Amy. I‘m listening to music. I’m making a plane. I’m  watching my favourit cartoon. I’m playing a computer 

game. 

 

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

 

________________________________________________________________ 

Navíc – dobrovolné:  
Počasí – interaktivní cv. 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=7500 (stačí úkol 1 a dát si Vyhodnotit) 

 

Přítomný čas prostý - interaktivní cv. 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2502#a 

Hra, pracovní list – v Přílohách 

 

SLOVESO SLOVESO+ING 

read reading 

do doing 

go going 

make making 

ride riding 

play playing 

run running 

swim swimming 

Napsat 

si  

do 

English 

(+datum) 

Vyznačit 

barevně 

E zmizí  + ING 

Krátké slovo, končí na souhlásku  zdvojíme + ING 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD3_Track_2.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=7500
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2502#a
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PŘÍLOHY 

Hra 

 

 
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/weather/snakes-and-ladders/2755

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/weather/snakes-and-ladders/2755
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Pracovní list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             1 She is ________________________________  (play) golf. 

             2 It’s ___________________________________  (drive) a car. 

             3 The teacher is __________________________  (teach). 

             4 The secretary ______________________ (work) on the computer.  

             5 The boy  _______________________________  (listen) to music. 

             6 The girl  ________________________________ (jump). 

             7 Dad _______________________________ (read) a newspaper. 

             8 She __________________________________ (play) the piano. 

             9 Susanne ________________________________ (skate). 

1 3 2 

9 8 7 

6 5 4 

PAMATUJTE: 

Nesmí chybět 

TVAR SLOVESA 

BÝT (am, is, are/   

‘m,‘s,‘re) 

+ 

SLOVESO+ING 
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Řešení – PS s. 75 

 
 

 

 

Happy Street 2, 3rd. Ed. (aktivity book), OUP, Oxford, 2018 


