
Anglický jazyk (8.6.-12.6.2020) 

Milé děti, 

v tomto květnovém týdnu budeme pokračovat v lekci č. 8. Zaměříme se na procvičení slovní 

zásoby (počasí, oblečení) a procvičení slovesa to be. 

 Slovní zásoba (oblečení, počasí) 

1) PS str. 73/3 (zkontroluj dle nabídky) 

Nabídka: coat, umbrella, trousers, jumper, skirt, boots, shoes 

2) PS str. 73/4 

Řešení (vytvořte samozřejmě svoje vlastní věty, uvedla jsem jen jednu z možností):  

It´s sunny and hot. I´m wearing  a blue dress and light blue shoes. 

It ´snowing and cold. I am wearing black trousres, a white coat and black boots. 

I am wearing … = Mám na sobě … 

Zakroužkuj tvar slovesa to be (it´s, I am). Přišel (a) jsi na to, proč jsem použila v zápisu tři 

různé barvy? 

Svou práci zkontroluj. Jak by ses ohodnotil (a)? 

 Slovní zásoba + to be 

3) Pozorně si přečti zadání. Pokud bude podmětem chlapec = he, pokud dívka = she. 

PS str. 72/2 

Posledním tvým úkolem je práce s písničkou v učebnici na str. 58. Nejdříve si písničku 

poslechni a zkus přijít na to, o jakém počasí se zpívá. Potom si otevři učebnici a porovnej.  

 Odkaz na písničku (text): 

https://www.youtube.com/watch?v=d3xc3E_VgmQ 

Odkaz na písničku (text + překlad): 

https://www.youtube.com/watch?v=d3xc3E_VgmQ


 

https://www.youtube.com/watch?v=dO-DXRTWG_M 

4) Ústně (uč. str. 58 – Find the people) 

Opakovat slovíčka 8. lekce – Prší. Sněží. Je větrno. Je horko a slunečno. Je zima a mlha 

+ oblečení + I´m wearing … Doporučuji mrknout do zápisů ve ŠS, PS a souhrnu učiva 

v učebnici 1.- 8. lekce.  

Z gramatiky opakovat zájmena osobní – já (I), ty (you), on (he), ona (she), ono (it), 

my (we), vy (you), oni, ony, ona (they). K zájmenu osobnímu přiřadit zájmena přivlastňovací 

– 1. osoba j. č. = já – čí je to? = moje = my); 2. osoba j. č.  = ty – čí je to? tvoje = your; 3. osoba 

j. č. = on – čí je to? jeho = his; 3. osoba j. č. = ona – čí je to? její = her 3. os. j. č. = jeho, její 

(věci, zvířata) = it = its. A tímto způsobem pokračujeme v množném čísle. 

1. os. mn. č. = my (Čí je to?) = naše = our 

2. os. mn. č = vy (Čí je to?) = vaše = your 

3. 3. os. j. č. = oni, ony, ona (Čí je to?) = jejich = their 

 Slovesa: to have, to be, like, like + ing, can, there is (there are), přítomný prostý čas 

(do, does), přítomný průběhový čas (to be + ing) 

Some, any 

 Pro milovníky anglického jazyka: 

To be: 

https://www.youtube.com/watch?v=rC6bmDuHsWE 

To have: 

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

A song (to have): 

https://www.youtube.com/watch?v=dO-DXRTWG_M
https://www.youtube.com/watch?v=rC6bmDuHsWE
https://www.youtube.com/watch?v=IQyYGXPwRBQ


https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 

The presen simple (přítomný prostý čas): 

https://www.youtube.com/watch?v=L9AWrJnhsRI 

A present simple song: 

https://www.youtube.com/watch?v=nddRGDEKxA0 

Ke kontrole mně prosím pošlete do 15. června PS str. 72/2. Mockrát děkuji za spolupráci. Ať 

se daří. 

Mgr. H. Vojkůvková 
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