
Anglický jazyk (14. 4. – 17. 4. 2020) – 6. lekce, úvod do lekce 7 

Milé děti, 

v tomto zkráceném týdnu se zaměříme na procvičení předložek in – on – under z 6. lekce a pomalinku 

se přesuneme do lekce sedmé, kde nás čeká nová slovní zásobou a poslechneme si úvodní písničku.  

K procvičení předložek in – on – under nám poslouží video uvedené v odkazu č. 1. Znovu si tak 

připomeneme výše jmenované předložky. V další části videa pak zazní vazba - když se ptáme na to, kde 

něco je  a následně uslyšíme i odpověď (pracujeme s učebnicí na str. 43), např. Where is the dinosaur?  

Kde je dinosaur? The dinosaur is on the table. Je na stole (myslíme tím dinosaura, v anglické větě musí 

být podmět a slovíčko the znamená určitý člen = určitá věc, čeština tento člen nemá). Výslovnost /ð/-

jazyk na horní zuby a vyslovíme d. 

1.https://www.youtube.com/watch?v=nkSJ288oLQk  

Do školního sešitu napište děti datum, nadpis Revision (opakování) a zkuste podle poslechu z úvodu 

videa odpovědět na to, kde je míč, tričko a skateboard:  

 The ball is ……… the wardrobe. 

 The T-shirt is …… the wardrobe. 

 The skateboard is …… the wardrobe.  

Vypracované odpovědi přeložte do češtiny a nakreslete obrázek. Moc by mě zajímalo, zda byste 

dokázali napsat tyto věty v záporu (připomínám is  n _  t). Přeložte tyto věty opět do češtiny. 

Kolik vám cvičení zabralo času a jak se vám pracovalo? 

A sami můžete zkontrolovat: The ball is on the wardrobe. The T-shirt is in the wardrobe. The 

skateboard is under the wardrobe. 

 ZÁPOR: The ball isn´t on the the wardrobe. Míč není na skříni. The T-shirt isn´t in the wardrobe. Tričko 

není ve skříni. The skateboard isn´t under the wardrobe. Skateboard není pod skříní. 

Tento úkol mně prosím pošlete do 20. 4. 2020 na můj pracovní mail. 

K zvládnutí slovní zásoby 7. lekce nám pomůže video č. 2, jehož odkaz uvádím. 

2.https://www.youtube.com/watch?v=8MFtWzdeK5M&t=1s 

Pokud jste zaslechli Good morning children . Dobré ráno děti. How are you? Jak se máte? Hello. Ahoj. 

Open your classbook. Otevřete si knihu. This is our Happy Street. Toto je naše Happy Street (Šťastná 

ulice). Who´s this? Kdo je to? Is it a boy? Je to chlapec?..... Tak veliká pochvala. V rámci videa zazní i 

vypracování domácího cvičení v PS na str. 59/2. Není potřeba mi ho posílat ke kontrole. A pokud jste si 

zazpívali písničku, tak mám radost. 

Velký dík za spolupráci. 

Mgr. H. Vojkůvková 
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