
Anglický jazyk (4. 5. – 7. 5. 2020) 
Milé děti,  

opět tu máme zkrácený týden (8. 5. – státní svátek). Tak co nás čeká? Než se přesuneme k odkazu, 

podívej se do učebnice, kde máš souhrn učiva všech devíti lekcí. Jsme tedy s učivem sedmé lekce (slovní 

zásoba, popis osoby s použitím slovesa mít = have got a slovesa být = be) hotovi či ne? Co myslíte? Pro 

upevnění znalostí nám pomůže shlédnutí odkazu č. 1:  

https://www.youtube.com/watch?v=Lxlv0_-rWM4 

A to je Váš úkol. Do ŠS vlepit obrázky a napsat k nim věty o tom, jak někdo vypadá (He´s … She´s …) 

s použitím těchto 6 přídavných jmen (old, young, fat, thin, tall, short). Pod každý obrázek napiš ještě 

jednu větu s použitím slovesa has got k vyjádření popisu viz, např. PS str. 60. Přikláním se také 

k možnosti získat jedničku za vypracování úkolu. Bylo pro Tebe cvičení k vypracování složité či 

jednoduché? Kolik Ti zabralo času? Naučil (- a) ses něčemu novému? Připadalo Ti zajímavé či ne? 

Vyjádři hodnocení své práce svým vlastním způsobem. Vypracovaný úkol pošlete prosím do 11. 5. 

Našla jsem ještě velmi krátké video, kde děti opět uslyší a mohou si tak znovu připomenout výslovnost 

a popis osoby (PS 61/3, cvičení bylo zadáno v předešlé domácí přípravě).  

https://www.youtube.com/watch?v=va0Ppo5ri0Q 

Pro dobrovolníky: 

Na základě videa z odkazu č. 1 si můžeš zkusit vytvořit a poskládat libovolnou větu, kterou sis z videa 

zapamatoval (- a) tímto způsobem. Na kartičky napiš jednotlivá slova dané věty (jedna kartička = jedno 

slovo) a potom můžeš skládat, např. This woman has got a fat dog (7 slov = 7 kartiček). Nebo si můžeš 

vytvořit svou vlastní (legrační, veselou …) větu a tu mně poslat k shlédnutí.  

Ať se daří.  

Mgr. H. Vojkůvková 

Pozn. Je možnost se mnou komunikovat i formou Skypu (Helena Vojkůvková) a to každý čtvrtek v době 

od 13 – 15 hodin. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lxlv0_-rWM4
https://www.youtube.com/watch?v=va0Ppo5ri0Q

