
Anglický jazyk (6. 4. – 8. 4. 2020) – Lekce 6 

Zdravím 3. B před Velikonocemi (Easter). V tomto zkráceném týdnu máte jeden písemný úkol, který 

najdete v učebnici – dopis, ve kterém Greg popisuje svůj pokoj kamarádovi. Tak jsem zvědavá, zda 

danou stranu objevíte, detektivové. Tento dopis nejdříve přečtěte nahlas a přeložte do češtiny do 

školního sešitu. Pokud jste stránku stále nenašli, tak napovím forty-five. Pod textem je šest otázek, 

opět si je přečtěte nahlas, přeložte a zkontrolujte s níže uvedeným překladem. Pod těmito otázkami 

jsou odpovědi označené velkými tiskacími písmeny. Vaším úkolem je do školního sešitu napsat dvojice, 

které k sobě patří, např. 1 C,  2  _ ,  3 _ ,  4 _ , 5 _ ,  6_  

 

1 Kde je Greg?      2 Jakou barvu má Gregova postel? 

3 Máš postele nad sebou?     4 Je v pokoji Grega knihovna? 

5 Kde je stůl?      6 Kde je rádio? 

  

A   Greg´s bed is red.      D   The table is on the floor. 

B   The radio is on the cupboard.    E   Yes, there is.    

C   Greg is on the bed.       F    Yes, I have. 

Domácí úkol zašlete prosím do 14. 4. 2020 na můj pracovní mail.  

K procvičování slovní zásoby ze 6. lekce nabízím – Pokud je to jen trošku možné, tak s dětmi zkuste. 

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-house-1-uroven?source=explicitExercise 

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-house-1-uroven?source=explicitExercise 

https://www.youtube.com/watch?v=KyH6a9aiuwo 

Děti hlavně uslyší správnou výslovnost, v posledním odkazu pak běžné fráze, vazby…..What´s this?  Co 

je to? Under the number 1 there is a ….. Pod číslem 1 je …….   See you soon. Brzy se uvidíme. Good 

morning children. Dobré ráno děti. Děti se také v prvním a druhém odkazu setkají se slovní zásobou, 

kterou nemusí znát, ale to vůbec nevadí. Zatím nevím, jak jinak bych mohla dětem výslovnost přiblížit.  

Ještě bych Vás tímto rodiče chtěla požádat, ať u každého cvičení v učebnici, pracovním sešitě či na 

internetu si děti připomenou, co si zopakovali, procvičili. 

Pro dobrovolníky: Jak se slaví Velikonoce v anglicky mluvících zemích? Napiš (i česky) v několika větách. 

PROSÍM VŠECHNY RODIČE, KTEŘÍ SE MNĚ DOPOSUD NEOZVALI, AŤ TAK UČINÍ DO 9. 4. 2020 NA MŮJ 

PRACOVNÍ EMAIL: vojkuvkova@zsvyhlidka.cz. POSÍLÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ OD TÉTO CHVÍLE NEZÁLEŽÍ 

NA DOBROVOLNOSTI, ALE JE POVINNÉ. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ. 

Přeji všem poklidné Velikonoce, hodně zdraví. 

Mgr. H. Vojkůvková 
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