
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. Náplň výuky bude pro obě skupiny stejná. Touto formou bych se chtěla rozloučit se skupinou dětí, 

kterou přebírá paní učitelka třídní a rodičům tak vyjádřit svůj dík za výbornou spolupráci.  

V tomto květnovém týdnu se přesuneme k lekci č. 8 a touto lekcí ukončíme školní rok 2019/2020. Je potřeba 

zvládnout slovní zásobu jak ústně, tak písemně. Upevňuje se vazba I´m wearing … Mám na sobě … V každém 

týdnu se zaměříme na jeden gramatický jev a ten si podle odkazů můžete procvičit. Velmi doporučuji. 

Úkol č. 1: 

Poslechnout si úvodní článek What´s the weather like? (page fifty-six). Uvádím dva odkazy. V prvním uslyšíte 

pouze výslovnost. Ve druhém výslovnost s překladem. Zkuste si nejdříve článek pustit a poslouchat bez 

sledování textu v učebnici. Odpovězte si na otázku, o čem tento článek je. Následně pracujte s ukázkami. 

V tomto článku se setkáte s přítomným průběhovým časem, který se tvoří pomocí slovesa To Be + - ing. Tento 

čas probíhá v přítomnosti – právě teď. Vy už znáte z předešlé lekce čas přítomný prostý, který se 

v přítomnosti opakuje vždy, obvykle, často, někdy …  Do ŠS napište překlad tohoto úvodního článku. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=y4Jcy6JxLnA&t=40s  

Úkol č. 2a): 

Seznámit se slovní zásobou – Počasí (uč. str. 57). K tomu použijeme další odkaz na video. 

https://www.youtube.com/watch?v=4aJjwg5fxUI&list=TLPQMjEwNTIwMjD1pKc1u1Eyyw&index=5  

Vaším úkolem je zapsat zápis do ŠS s nadpisem What´s the weather like today? Jaké je dnes počasí? a 

vyplnit níže uvedenou tabulku podle skutečnosti. Nezapomeňte nakreslit obrázek. 

The days of the 
week 

What´s the weather like today? A picture of the weather 

Monday It´s ……………………  

…………….. It´s ……………………  

…………….. It´s ……………………  

…………….. It´s ……………………  

……………… It´s ……………………  

……………… It´s ……………………  

Sunday It´s ……………………  

https://www.youtube.com/watch?v=JgSnLtphGmI
https://www.youtube.com/watch?v=y4Jcy6JxLnA&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=4aJjwg5fxUI&list=TLPQMjEwNTIwMjD1pKc1u1Eyyw&index=5


ROZDÍL: 

                                                 

                LIKE = MÍT RÁD WHAT + LIKE = JAKÉ  

 

b) V učebnici si vyhledej, jak se řekne Podívej se z okna a přelož tuto větu. Napiš ji do ŠS v angličtině a 

zkontroluj s řešením. Řešení: Look out of the window. 

Úkol č. 3: 

Projít si všechna čtyři níže uvedená videa. Týkají se znalosti slovesa být (To Be), bez kterého se stěží obejdete. 

Tady už záleží na každém z vás, jak k plnění tohoto úkolu přistoupíte ... Nabyté vědomosti však určitě 

použijete i při dalším studiu angličtiny a v běžné komunikaci s cizinci. Doporučuji pouštět videa opakovaně a 

s hlasitým přednesem. 

https://www.youtube.com/watch?v=tHewG-K_wfA 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/slovesa/to-be-trenazer/exercises.html  

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/slovesa/to-be-choice/exercises.html 

Pro radost: 

https://www.youtube.com/watch?v=PZCcRzgrr8Y 

Připomínám: 

Co ses nového dozvěděl (a)? …  

Překlad úvodního článku a vyplněnou tabulku What´s the weather like today? Mně prosím pošlou rodiče těch 

dětí, které zůstávají doma, a to do 1.6.2020. Forma tabulky není nutná. Mockrát děkuji. 

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. 
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