
Anglický jazyk (25.5.-29.5.2020) 

Milé děti, milí rodičové, 
tak vás opět zdravím. Nejdříve několik slov k organizaci výuky Aj od 25.5. Určitě víte, že od 

tohoto data probíhá výuka jak ve škole, tak pokračuje i výuka distanční. Jak bude tedy vypadat 

naše další spolupráce? Děti, které se vracejí do školních lavic, čeká výuka anglického jazyku 

pod vedením paní učitelky třídní a to jednou týdně dle rozvrhu. A ty děti, které zůstávají doma, 

pokračují v distanční výuce jako doposud. Rozdíl bude jen v tom, že vypracované úkoly ke 

kontrole mně budou posílat pouze rodiče těch děti, které zůstávají i nadále doma. Dětem, 

které budou chodit do školy, bude kontrolovat jejich práci paní učitelka třídní přímo ve výuce 

Aj. Náplň výuky bude pro obě skupiny stejná. Touto formou bych se chtěla rozloučit se 

skupinou dětí, kterou přebírá paní učitelka A. Pelcová a rodičům tak vyjádřit svůj dík za 

výbornou spolupráci.  

V tomto týdnu dokončíme lekci č. 7 a začneme s lekcí č. 8. Lekci č. 9 pravděpodobně ani 

nezačneme. 

Úkol č. 1:  

 PS str. 68 – Quizzy´s Questions vypracovat a zkontrolovat s dle níže uvedeném 

odkazem na video (číslo vaší strany v PS nesouhlasí  s číslem strany uvedené ve videu) 

https://www.youtube.com/watch?v=k6AwX9KiCi0&t=2s 

Úkol č. 2: 

 Učebnice str. 56 – In the playground – Sing the song – I´m muddy (práce s textem a 

překladem písně - ústně)  

Odkazy na videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pa76_2IHHrY&list=TLPQMjEwNTIwMjD1pKc1u1Eyyw&i

ndex=6 

https://www.youtube.com/watch?v=HSTM_BDll0I 

Úkol č. 3: 

  Poslechnout si video a následně vybarvit šest slovíček v PS na str. 92 

https://www.youtube.com/watch?v=_ab1HDsAddE 

Úkol č. 4: 

Do ŠS opiš tento zápis. Doplň jednotlivé názvy oblečení a nakresli k danému oblečení obrázek. 

I´m muddy      Date: ……….. May 

(a song) 

Where is mud? Kde je bláto? 

https://www.youtube.com/watch?v=k6AwX9KiCi0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Pa76_2IHHrY&list=TLPQMjEwNTIwMjD1pKc1u1Eyyw&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Pa76_2IHHrY&list=TLPQMjEwNTIwMjD1pKc1u1Eyyw&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=HSTM_BDll0I
https://www.youtube.com/watch?v=_ab1HDsAddE


 on my T- ……………………………………………….     

 on my s ……………….. a s …………………………   

 on my j ………………………………………………….  

 on my t ………………………………………………….   

 on my s ………………………………………………….  

There´s mud on my shoes. Na botech je bláto.  

Tímto cvičením jsem si procvičil (a): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zápis ze ŠS ke kontrole mně prosím pošlou rodiče těch dětí, které zůstávají doma, a to do 

1.6.2020. Mockrát děkuji. Úkoly v PS si děti zkontrolují samostatně. Vím, že jsou to šikulky. Ať 

se daří. 

Mgr. H. Vojkůvková 

Pozn.  

Vzhledem k tomu, že od 25.5. přebírám třídnictví ve 4.A, nebudu už od čtvrtku 28.5. do 

konce školního roku v době od 13-15 hodin v tento den na Skypu. Děkuji za pochopení. 

 


