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Propište si třetí a čtvrtou svorku – secret, theme park, wildlife park, aquarium, 

beach, out, place, glue

Práce s listem Gramatické střípky - lekce 7



Učebnice – strana 55 – pouze zopakujte z minula

Strana 55 – poslech 13 – den venku – naučte se správně vyslovovat slovíčka 

(je to v druhé polovině nahrávky), tj. a castle , a wildlife park, a theme park, a 

beach, a museum, an aquarium

Překlad části textu: Let´s have a day out! Pojďme si dát volný den (výletový).

A day out is fun for everyone. (Výletový den je pro každého zábavný.) Here are some great

places for a family day out. (Zde jsou nějaká úžasná místa pro rodinný výlet.) These boys

are on the roof of a castle in Wales. (Tito chlapci jsou na střeše hradu ve Walesu.) It´s very 

big and it´s very old. (Je velmi velký a starý.) This is wildlife park. (Toto je park s volně 

žijícími živočichy.) You can see lots of animals from your car. (Můžeš vidět z auta spoustu 

zvířat.) Have some food! Tady máš nějaké jídlo.



Pracovní sešit strana 66 a 69 – řešení z minula

● Strana 66/1 – poslech 10 – 1)A, 2)C, 3)B, 4)B

● Strana 66/2 – dopište správné popisy k postavám 1 a 2

Number 1: He´s got long black hair. He´s tall and fat.

Number 2: She´s got short blond hair. She´s short and thin.

Strana 69 – cv.1 – Quick! … - spojit s prvním obrázkem

Good idea! – Jack, prostřední obrázek

My feet! … spojit se třetím obrázkem

cv. 2 – 1) yes, 2) yes, 3) yes, 4) no



Pracovní sešit – strana 70 (71, 72 – dobrovolně)

Strana 70/1 – poslech 15 – zakroužkujete jednu ze dvou možností

Strana 70/2 – dopište, o jaké jde místo

Strana 71 – řešení je v učebnici v 7. lekci (na různých stránkách)

Strana 72 – hodnocení 7. lekce



Rozšiřující - dobrovolné

https://quizlet.com/362228346/happy-street-1-unit-7-flash-cards/

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionar

y_01_07/picturedictionary_07_02?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/lekce7?cc=cz&selL

anguage=cs - test ze 7. lekce k vyzkoušení

https://quizlet.com/362228346/happy-street-1-unit-7-flash-cards/
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_07/picturedictionary_07_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/lekce7?cc=cz&selLanguage=cs

