Anglický jazyk (20. 4. – 24. 4. 2020) -Lekce 6, úvod do lekce 7
Milé děti,
protože opakování je matka moudrosti, tak jsem si pro Vás připravila cvičení k upevnění učiva z 6. lekce.
Projděte si prosím odkaz č. 1 a vypište z něj do ŠS jedno cvičení, které Vás z lekce č. 6 (Unit 6) nejvíce
zaujalo a následně vypracujte odkaz č. 2 taktéž do ŠS. Samozřejmě, že si můžete projít i jiné lekce.
Pokud máte nějaký problém co se týče práce s odkazy, tak uvedené cvičení udělejte bez poslechu.
Odkaz č. 1 (ne každou nabídku lze otevřít, např. písničky):
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
Odkaz č. 2:
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/czechexercises/lekce6?cc=cz&selLanguage=cs

Poslouchej a rozhodni, zda jsou vĕty pravdivé nebo nepravdivé.
Napiš do rámečku (TRUE = T = pravdivé) a (FALSE = F = nepravdivé výrazy). Dané
věty přepiš do ŠS a přelož do češtiny. Barevně vyznač 3. os. j. č. a koncovku – ing.
1. Rosie likes running.
2. Rosie loves watching television.
3. Ben loves swimming.
4. Ben doesn't like watching television.
5. Rosie and Ben don't like playing football.
A nyní sám (sama) zkontroluj s řešením. Jak sis vedl- a?
Řešení: 1) F

2) T

3) F

4) F

5) F

Připomeň si (nepřepisuj do ŠS):
3. os. j. č. (he, she, it) – přítomný prostý čas (koncovka)– s (kladná věta), v našem případě likes, loves
3. os. j. č. (on, ona, ono = to) – přítomný prostý čas – does, doesn´t (zápor, otázka)
Kdo je to Rosie? _ _ _ (ona)

Kdo je to Ben? _ _ (on)

Doplň dle výše uvedeného poslechu tyto otázky a ty přepiš do ŠS:
A: Rosie, do _ _ like r _ _ _ _ _ g ?

A: Ben, _ _

you

l_ _ e

A: Rosi, běháš ráda?

A: Bene, hraješ rád basketbal?

playing basketball ?

V otázce (čas přítomný prostý) se řídíme tímto pravidlem: SLOVESO (DO, DOES) – PODMĚT - SLOVESO.
Vyrob si kartičky se slovy, ze kterých vytvoříte jednu větu oznamovací o tom, co někdo rád dělá a jednu
větu o tom, co někdo rád nedělá, např. My son likes playing floorball. Můj syn rád hraje florbal. My
mum loves cooking. Moje maminka miluje vaření. A dvě otázky (jednu se slovesem do, jednu se
slovesem does), např. Do you like gardening? Máš rád zahradničení? Does he like dancing? Má rád
tanec? Kartičky skládej a všimni si zejména otázky. Jaký je rozdíl ve stavbě věty? Musí mít čeština
podmět? (ne). Musí mít angličtina podmět? (ano) Kartičky nevyhazuj, budou se Ti ještě hodit i ve škole.
A nyní k lekci č. 7 – Najdi si v učebnici, co nás v této lekci čeká. Pro začátek začneme se slovní zásobou.

Učebnice str. 49 - Read and match - Z tohoto cvičení vypiš do ŠS všech 10 sloves a přelož je do češtiny,
např. wear – nosit, get up – vstávat,…. A vyber si tři bubliny, které rovněž přelož. Pro výslovnost,
názornost uvádím níže uvedené odkazy.
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_07/pict
uredictionary_07_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_07/pict
uredictionary_07_02?cc=cz&selLanguage=cs
V PS si ve slovíčkách 7. lekce barevně vyznač zaměstnání a slovesa. Tvůj poslední písemný úkol najdeš
v PS na straně one hundred minus forty is ????? (kdo neví, tak sixty), cvičení t _ o (je to tajenka) a na
straně 61/3.
Na pracovní mail mně pošlete prosím jen vypracované cvičení ze školního sešitu, nejlépe do 27. 4.
Děkuji.
Mgr. H. Vojkůvková
Pro ty, kteří chtějí na sobě pracovat uvádím ještě tento odkaz: https://www.umimeanglicky.cz/

