
1 
 

ZADÁNÍ Z AJ – I.SCHYBALOVÁ  15. - 19. 6. 2020   

                                      

Milí žáci, 

posílám vám poslední zadání práce a mini galerii (pod zadáním na webu) v tomto školním roce. Hurá, budou prázdniny!  

Prosím, abyste si zkontrolovali barevné učebnice Project 1, vygumovali, slepili průhlednou páskou poškozené části (hřbety, rohy, 
stránky) a připravili na odevzdání na září (nebo podle dalších pokynů vyučujících). Kdo u nás ve škole končí, odevzdá do konce 
června s ostatními učebnicemi. 

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

Přeji poklidné zakončení školního roku a bezpečné prázdniny či dovolenou! 

Zdraví, 

I.Schybalová                             OUP 

_____________________________________________________________________________________________ 

MONDAY                    15th June, 2020 

Present continuous – questions and short answers (= přítomný čas průběhový – 

otázky a krátké odpovědi) 

Video Mickey, Millie and Mut https://www.youtube.com/watch?v=aB0pNQUShCA&t=27s 

Uč. s. 68 – COMIC: Are we going to the shops? 

Rozdíl mezi present simple (probíhá opakovaně, pravidelně) a present continuous (probíhá právě teď) 

 

Uč. 69/3 – doplnit a napsat do English  

       69/4, 5 ústně  

PS 56/1 – doplnit, zkontrolovat si, opravit, ohodnotit / ZN.. 

Řešení:  

 

 

 

 

 

THURSDAY                 18th June, 2020 

Clothes         

Uč. 70/1 – poslech + opakovat nahlas, nová slovíčka napsat do Vocabulary 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

       70/2 – ústně 

5.B 

Woof! 

Hurray, holiday!  

Bye, everyone! 

https://www.youtube.com/watch?v=aB0pNQUShCA&t=27s
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
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PS 58/1, 2 – doplnit, zkontrolovat si, opravit, ohodnotit / ZN. 

Řešení:           kdo by potřeboval zkontrolovat, 

                         může poslat 

 

 

 

 

Online závěrečný testík – odkaz bude v mailu 

Hodnocení – prosím všechny vyplnit (možno přímo do dokumentu, ve Wordu nebo do English) a poslat 

 

FRIDAY                  19th June, 2020 

Shopping 

Uč. s. 70/3 – poslech, umět věty k nakupování  využít o prázdninách 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

70/4 – doplnit a napsat do English 

PS 59/3, 60/1, 2 

– doplnit, zkontrolovat si, opravit, ohodnotit / ZN. 

Řešení:  

    

 

 

  

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Navíc (dobrovolné): 

Procvičení present continuous se Sponge Bobem https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2502#a 

Procvičení Unit 6 – vybrat si: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/project/level1/picturedictionary?cc=cz&selLanguage=cs (popisování lidí, hra - practice) 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2502#a
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/picturedictionary?cc=cz&selLanguage=cs
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22. – 26.6. + SUMMER HOLIDAY  

PS s. 62-63 - doplnit 

Summer (=  léto) – hraní 

Video: Slovní zásoba – léto https://www.youtube.com/watch?v=GXXPxP5NUSM 

Písnička o létu https://www.youtube.com/watch?v=u_1Y3ogkPDg 

Interaktivní hra – výběr https://www.liveworksheets.com/sq8241ni  

Interaktivní křížovka https://cz.pinterest.com/pin/554646510353549820/ (k vytištění níže) 

    ___________________________________________ 

Milé děti,  

o prázdninách především relaxujte, nejlépe v přírodě, trochu procvičujte AJ - třeba na internetu (+ dokončete v PS, co 

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 

Mějte se báječně! 

I.S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GXXPxP5NUSM
https://www.youtube.com/watch?v=u_1Y3ogkPDg
https://www.liveworksheets.com/sq8241ni
https://cz.pinterest.com/pin/554646510353549820/
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https://www.liveworksheets.com/sq8241ni  

https://www.liveworksheets.com/sq8241ni
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https://cz.pinterest.com/pin/554646510353549820/ 

https://cz.pinterest.com/pin/554646510353549820/

