
Anglický jazyk (27. 4. – 30. 4. 2020) 
Milé děti, 

pro tento zkrácený týden jsem si pro Vás připravila dva odkazy (2 videa). Pomocí těchto odkazů najdete v pracovním 

sešitě (PS) cvičení, kterými si zopakujete, procvičíte slovní zásobu 7. lekce se zaměřením na podstatná jména (osoby 

– muž, žena, dívka, chlapec,…) a přídavná jména - opozita – např. starý (old) x mladý (young), tlustý (fat) x hubený 

(thin, slim), …. Také se vrátíme ke stavbě anglické věty – např. She´s thin. Ona je hubená. Is he young or old? Je mladý 

nebo starý? Pravidlo: Ve větě oznamovací stojí na prvním místě podmět, tj. on, ona, ono,… Na druhém místě je sloveso. 

Ve větě tázací stojí na prvním místě sloveso, v naší uvedené větě - is (tvar slovesa být), na druhém místě stojí podmět, 

na třetím místě sloveso, např. Do you like blue? Máš rád modrou? 

Pro práci s odkazy si připrav psací potřeby, PS a barevnou pastelku (zvýrazňovač, propisku…) pro kontrolu a své 

hodnocení. Vypracování a kontrolu cvičení v PS na str. 59 (číslo strany v Tvém PS neodpovídá číslu strany ve videu) 

nalezneš v odkazu č. 1.  

Odkaz č. 1 (video č. 1): 

https://www.youtube.com/watch?v=-8bzT_m7SvM 

Porozuměl (- a) jsi ve videu č. 1 např. těmto větám? What is number one? Co je číslo 1? Number one is a woman . Číslo 

1 je nějaká, jedna žena. 

Na konci videa č. 1 zaznělo: Well done (tento výraz již známe). No mistake (žádná chyba). Congratulations (blahopřeji). 

A pomalinku se přesuneme k odkazu č. 2, ve kterém nás čekají přídavná jména. Vypracování a řešení nalezneš v PS na 

str. 62 (opět strana Tvého PS neodpovídá videu).  

Odkaz č. 2 (video č. 2): 

https://www.youtube.com/watch?v=r5HICkc-mmo 

Ve videu č. 2 zazněly např. tyto věty: Kdo je to? Who is this? Kde jsou dívky? Where are the girls? Ona je hubená. She 

is thin. On je tlustý. He´s fat. (podmět = he, sloveso = is,…).  Na ulici jsou dva psy. There are two dogs in the street 

(vazba někde, něco je…). Is this man tall or short? Je tento muž vysoký nebo malý? Kolik psů vidíš na ulici? How many 

dogs can you see? (sloveso = can, podmět = you, sloveso = see)… Neměl (- a) jsi problém jim porozumět?  

Bylo by ku prospěchu, kdyby sis v průběhu měsíce května vyrobil (- a) kartičky se zájmeny (osobními). Jedna kartička = 

jedno zájmeno. Budeš potřebovat 5 kartiček. Na přední stranu kartičky napiš zájmena v angličtině – I, you, he, she, it. 

Na zadní stranu napiš jejich překlad – já, ty, on, ona, ono. Můžeš doplnit obrázky. Tyto kartičky pak využijeme při práci 

ve škole. 

A abychom si připomněli popis osoby, např. He´s (she´s) got long hair. On (ona) má dlouhé vlasy. I´ve got long hair. Já 

mám dlouhé vlasy. I like long hair. Já mám rád dlouhé vlasy. Here you are. Prosím – při nabídce, tak vypracuj str. 61 

v PS.  

https://www.youtube.com/watch?v=-8bzT_m7SvM
https://www.youtube.com/watch?v=r5HICkc-mmo


Vypracovaný úkol, PS str. 61 mně prosím ke kontrole pošlete - nejlépe do 4. 5. 2020. Zaslání vypracovaných stran 59 a 

62 v PS nechám na Vašem zvážení. Ať se daří. 
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