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Propište si první svorku – baby, boy, man, woman, girl, young

Můžete mi k tomu poslat i nahrávku vašeho čtení (kdo ještě neposlal) ze 

strany 49 – postačí jeden libovolný řádek (vyberte si).

Práce s listem Gramatické střípky - lekce 7



Učebnice – strana 52, 53

Strana 52 – Prohlédněte si všechny čtyři obrázky. Pod obrázkem je vždy text, co 

dívka z obrázku má (The girl has got …) či called – jmenuje se …

Poté se pokuste z poslechu 11 ukázat, o kterém obrázku se mluví.

Strana 53 – přečtěte si, co vám Greg vzkazuje (v pracovním sešitě mu pak 

odpovězte (doporučuji si nechat dopis z učebnice a pracovního sešitu na straně 

57 otevřený – pomůže vám)



Pracovní sešit – 63, 64, 65 – řešení z minula

● Strana 63/1 dokreslit vlasy (short – krátké, long – dlouhé, blond – světlé)

1) krátké hnědé vlasy, 2) dlouhé hnědé vlasy, 3) dlouhé hnědé vlasy, 4) maminka 

má krátké černé vlasy a dítě krátké světlé vlasy

● Strana 63/2 – 2) She´s got blond hair. 3) He´s got short hair. 4) She´s got

short hair (podle obrázku long – má je po uši.) 5) He´s got blond hair. 6) 

She´s got long hair.

● Strana 64 – 1) She´s got long hair. 2) He´s got long hair. 3) I like long hair. 

Here you are, Quizzy! 4) Now I´ve got long hair!

● Strana 65/1 – 1 tlustý pes, 2 vysoká holka, 3 starý pán, 4 malá holka, 5 mladý 

muž, 6 štíhlý pes 

● Strana 65/2 – 1 old, 2 tall, 3 fat, 4 short, 5 thin, 6 young



Pracovní sešit – strana 67 a 68 (66 bude příště)

Strana 67 – můžete si zde vymýšlet, v závorce je, co máte vyplnit

By (od koho – nějaké jméno a příjmení)

This is a picture of a – obrázek nějakého (dopíšete chlapce a jeho psa) – jeho = 

his

This boy is called (vymyslíte si jméno chlapce z obrázku) He´s got (krátké černé 

vlasy) and (glasses – brýle).

The dog is called (pes se jmenuje – jméno vymyslete sami)

Strana 68 – odpovězte na email z učebnice na straně 53 (je to hodně podobné)

a nakresli své kamarády - nemusí to být výtvarné dílo …



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_01?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.youtube.com/watch?v=3QzT1sq6kCY

- Doporučuji si dát titulky a snažit se vnímat příběh o třech kozách, které museli 

přes řeku kolem zlého trola. Poslech a jeho schopnost vnímání je základ jazyka.

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_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=3QzT1sq6kCY

