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Propsat si sedmou a osmou svorku- začíná computer a končí modern 

(poprvé si to opiš), podruhé zkus se podívat pouze česky a napiš anglicky, 

potřetí si zkus napsat třetí svorku - kde budeš mít chyby, potrénuj to na 

nějakém papíru:

Slovně (pro sebe či někoho v rodině) si vyzkoušej tvoření typů vět u bodu 6

Práce s listem Gramatické střípky - lekce 6



Učebnice

Strana 48 – In the street- nahrávka 2 – můžete si zazpívat podle textu a ukazujte 

na obrázku; nahrávka 3 – ukazujte a opakujte si správnou výslovnost – obrázky 

dole

Strana 49 – Natrénujte si čtení podle nahrávky 5.



Pracovní sešit - řešení

Strana 57 From (od): vaše jméno; Hello again, Greg. Thank you for your email. I 

like your bedroom! This is my bedroom. There´s a chair a bed and a cupboard. 

(Může být jakákoliv jiná věc – každý bude mít jinak). Can you see the book on the 

table? (Vidíš knihu na stole? – zase to má každý asi jinak). Send me an email 

soon! Vaše jméno (Michal) plus má být nakreslený pokoj podle popisu v emailu.

Strana 58 – cvičení 1 = 1 B, 2 C; cvičení 2 = 1 – Colin, 2 – The wicked scientist, 3 

– Clara.

Strana 59/1 – Fajvky, křížky neuvádím; Jay – cat; Maddie – dog, cat; George 

hamster, cat; Sophie – fish, rabbit, dog, cat

Strana 59/2 – může být různě – i vymyšlené, např.: I haven´t got a fish. I haven´t 

got a hamster. I have got a cat. I haven´t got a dog.



Pracovní sešit – 60 až 62

● Strana 60 – vybarvit obrázek, u cvičení 2 zakroužkovat, co je Gregovo (někde 

v učebnici od 40 do 47)

● Strana 61 – sebehodnotící strana – postupuj dle instrukcí

● Strana 62 – očísluj dle nahrávky 4; u cvičení dva správně zařaď slova z 

nabídky



Rozšiřující - dobrovolné

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/playground

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/actions-1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/actions-2

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/actions-3

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/playground
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/actions-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/actions-2
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/actions-3


Rozšiřující - dobrovolné

Naučit se báseň I Have Two Eyes to See with (nahrávka I have two eyes)

I have two eyes to see with, (mám dvě oči k dívání – ukážeme si na ně)

I have two feet to run, (mám dvě chodidla k běhání – naznačím běh)

I have two hands to wave with, (mám dvě ruce k mávání – zamávám rukama)

And nose I have but one. (ale nos mám jeden – ukáži na nos)

I have two ears to hear with, (mám dvě uši kterými slyším – ukážeme na uši)

And tongue to say good day. (a jazyk abych mohl říct dobrý den)


