
Anglický jazyk (8.6.-12.6.2020) 
Milé děti, 

tak v čem budeme pokračovat v tomto týdnu? Nejdříve vazbou Je to příliš … a následně si 

zopakujeme odpověď na otázku Čí je to? 

Jak bychom přeložili níže uvedené věty?  

Zápis do ŠS (5 vět). Obrázek snad napoví. Věty můžete doplnit svými vlastními obrázky. 

          Date:   

                                                    It´s too … 

      (To je příliš …)  

1. Je to příliš dlouhé. It´s too /tu:/ long.                    

2. Je to příliš krátké. It´s too short.                            

3. Je to příliš velké. It´s too big.              

4. Je to příliš malé. It´s too small. 

5. ………………………… It´s just right. Určitě přijdeš na to, co doplníš místo teček a jaký obrázek 

bys nakrelil (a).. 

Věty si nahlas přečti. Co mají všechny společné, v čem se liší? Určitě jsi přišel (a) na to, že 

pracujeme se slovesem To be – být. Je to věta oznamovací, musíme tedy začít podmětem, 

v našem případě /to/ = it, následuje sloveso /is/ = je.  Za slovesem následuje /too/ = příliš. 

Slovo /too/znamená také, např. Mám ráda také hrušky. I like pears, too. Zde /too/ píšeme na 

konci věty. 

Níže uvedené video ti určitě více napoví. Uslyšíš písničku z uč. na str. 58. 

https://www.youtube.com/watch?v=ljpd35Bgxao 

PS str. 73/2 (zkontroluj samostatně dle řešení) 

Řešení: 

https://www.youtube.com/watch?v=ljpd35Bgxao


It´s too short. 2. It´s too big. 3. It´s too small. 4.  It´s too long.  

A nyní přejdeme k druhému úkolu – odpovědi na otázku Čí je to? Whose is this? My už víme, 

že odpovíme It´s  + jméno + ´s. Toto pravidlo se budeme snažit uplatnit v PS na str. 74/1. Už 

se těším, jak si s tímto zadáním poradíte. Záleží jen na vás, jak obrázek vybarvíte. Např. 

otázka č. 7 – Jak´s shoes are brown. Džekovy boty jsou hnědé (pokud jsem boty vybarvila 

hnědě). Otázka č. 1 – It´s Polly´s… To je Pollynin (od Polly) … 

Ústně: 

Uč. str. 59/3 (upevnění vazby Whose is this? Čí je to?) 

Než začnete s cvičením na str. 59/3, pusťte si tento odkaz: 

https://www.youtube.com/watch?v=8jSeyLwAskU 

Opakujeme průběžně slovíčka této lekce i lekcí předešlých. Občas mrkneme do zápisů 

ve ŠS a souhrnu učiva v učebnici či PS. Je dobré si opět pustit videa, např. gramatiku slovesa 

to have a nyní přidáme sloveso to be.  Zápis provedeme příště. 

To be: 

https://www.youtube.com/watch?v=mmr5dLsY8ms 

Pro radost (písnička) – to be: 

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

Ke kontrole mně prosím pošlete do 15. června zápis ze ŠS (It´s too …) a PS str. 74. Mockrát 

děkuji za spolupráci a zdravím. 

Mgr. H. Vojkůvková 
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