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Milé děti, 
touto domácí přípravou se spolu v tomto školním roce rozloučíme. Tak se rovnou pustíme do 

práce. Co říkáte? 

 Ukončení, shrnutí lekce č. 8 

a) PS str. 76/1, 2 

b) PS str. 78 

c) učebnice str. 61 – přečíst dopis nahlas a popsat česky do ŠS pouze Gregovu uniformu.  

V předešlé přípravě jste měli odkaz na sloveso /to be/ a napsala jsem, že v této domácí 

přípravě si tento zápis napíšeme. 

 Zápis slovesa /to be/ do ŠS. Děti, nebudete samozřejmě opisovat celou tabulku. Tu 

uvádím jako celkový přehled. Můžete ji kdykoliv použít a prostudujte si ji. Do ŠS 

opíšete pouze jednotné číslo (singular) slovesa /to be/ - positive (+)  a negative (-), 

tzn. první dva sloupečky.  

Zápis do ŠS: 

    To be (být) 
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Až si opíšeš dva sloupečky tohoto slovesa, rozklikni si odkaz na video, ve kterém uslyšíš výslovnost a 

vysvětlení slovesa /to be/. Můžeš udělat i obráceně (záleží na tobě). 

Odkaz na video (to be): 

https://www.youtube.com/watch?v=ATw2wXrYphg  

 Na začátku 3. třídy jsme začali s příběhem Colin in Computerland. Dostali jsme se téměř 

k závěru. Hledali jsme zlatého zloděje. Vypátrala ho Klára s Colinem či ne? Jak celý příběh 

skončil? A to je úkol především pro dobrovolníky.  

 Odkazy pro milovníky anglického jazyka: 

Like: https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM (a song) 

How are you? (Jak se máš?): https://www.youtube.com/watch?v=j1QBY35LdfA (a song) 

The greetings song: https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o 

Ke kontrole mně prosím pošlete PS str. 76 a ze ŠS popis Gregovy uniformy z učebnice na str.61 do 24. 

června. Mockrát děkuji. 

Vážení rodiče, milé děti, 

touto cestou bych vám chtěla ještě jednou vyjádřit své poděkování za spolupráci, která mezi námi 

vznikla a prolínala se druhým pololetím zejména prostřednictvím emailů. Loučím se s vámi s přáním 

prožití slunečných a pohodových prázdnin.  A protože se v příštím školním roce už osobně face to 

face ve škole nepotkáme, tak dětem přeji hlavně radost při získávání znalostí, vědomostí nejen při 

výuce anglického jazyku. Ať se vám všem dobře daří.    

Mgr. H. Vojkůvková  
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