
Jak se máte? Jak se Vám daří? Tento týden to byl právě rok od prvního zavření 

škol. Úplně si vybavím ten den, kdy jsme Vám to všem sdělovali na chodbě 

školy. Ty Vaše smutné obličeje nikdy nezapomenu. Tento týden bychom „ 

správně“ byli všichni na šumavském Zadově a užívali si krásnou přírodu, sníh a 

zábavu. Ale bohužel….tak snad příští rok už to klapne. 😊 Budeme všichni 

držet pěstí. 

Ale teď už k naší angličtině. Chci moc a moc pochválit ty, co opravdu vzorně a 

(do termínu) posílají domácí úkoly.PARÁDA. Chválím ale také ty, co úkoly  

posílají ( i po termínu ) 😊 Pozor jen, ti co ještě mají nějaký „ vroubek“, úkoly 

mi prosím, co nejdříve doposílejte 😊 DĚKUJI. Vím, že je to náročné, ale ještě 

vydržte prosím – snad už jdeme do finále. Jste moji ŠIKULÍNI 😊 

 

        Mějte se báječně. 

   S pozdravem paní učitelka Urbánková. 

 

3.třída 

Ve středu při online výuce si opět procvičíme slovíčka 

( opakování je matka moudrosti 😊 ), která jsme se 

učili. Poté se ještě zaměříme na L 17 – My head. 

Zkusíme se naučit písničku – uvidíme, jestli to bude 

takhle přes PC reálné, ale za pokus nic nedáme. A jako 

novou látku o člověku se vrhneme na L 18 – MY 

BODY. 

Úkolem pro Vás na středu, je do školního sešitu tentokrát nakreslit celou 

postavu ( klidně přes 2 stránky sešitu ). Opět budeme obrázek v hodině 

popisovat a ukazovat si části těla 😊 

Samostatná práce: str.35/celá, 36/ 1 – očísluj obrázky, cv.2 

 



4.třída  

Při distanční výuce jsme si procvičili spelling, četli jsme str.32/1, udělali si cv.2 

a cv.3 na str.33 a pokusili jsme se říci jazykolam na str.33/6. 

Zjistili jsme, že musíme více trénovat hlasité čtení i slovíčka!!! 

Tady posílám dva texty na procvičení čtení-přečti si a přelož. Při další online 

výuce budu mít k textům připraveno pár otázek 😊 

My friend Tyler 

This is Tyler. He is five years old. His hair is long and 

blonde. He has blue eyes. 

He is wearing a blue shirt. 

Tyler likes to climb trees and watch TV. 

He doesn’t like sleeping and playing football. 

He has two green toy cars and a puppy. ( štěně ) 

 

My friend Violet 

 

This is Violet. She is 3 years old. She has blonde hair 

and blue eyes. Her hair is long. 

She is wearing a white dress.  

Violet can't read or ride a bike. 

Her favourite toy is a doll. 

She also has two toy horses. 

 



 Samostatná práce na tento týden – nová lekce L17- MY 

HOME ( vynecháváme lekci 16 ), napište si slovíčka z této 

lekce. Do školního sešitu si napište nadpis MY HOME a 

nakreslete si do něj obrázky podobné jako jsou v učebnici 

str.36/1 a místnosti popište.( nechám na Vaší fantazii ). 

PS – str.31/celá, 33/5,6 

 

5.třída 

Tento týden při online výuce si napíšeme krátký diktátek, procvičíme si slovíčka 

formou spellingu a chatu, zkusíme se „nepověsit „ při HANGMANOVI.  

Dokončíme lekci 16- MY WINTER HOLIDAY – můžeme se podívat i na Vaše 

miniprojekty a pak nás čeká návrat k lekci 11- WHAT´S TIME. Zkusíme ji takto 

na dálku zvládnout 😊Poprosím Vás, napište si slovíčka z této lekce. 

PS – str.35/ celá, dále posílám text na procvičení čtení a překladu ( příští týden 

budu mít připraveno pár otázek k textu a budu zkoušet i čtení na známky 😊 ) 

Podtržená červená slova vyhledej na google překladači. 

 

Our Family 

My name is Peter and I come from a big family. I have got 

four siblings and there are also three animals that live with 

us in our house! My grandpa also lives with us, he is my 

mum's father and she takes care of him. 

My parents' names are Judy and Jack. My mum is forty-eight 

years old and my dad is forty-nine. My mum is a teacher and 

my dad is a bus driver. He loves his job because he meets a 

lot of people every day. 

My oldest brother Carl is twenty. He studies at Newman 

University in Birmingham. He spends a lot of time with his 

friends. My sister Erica is eighteen years old, she studies in 

Birmingham as well. She loves to dance. 



My older sisters Jane and Catherine are twins. They are 

fourteen. They love reading books and all kinds of sports. 

I am the youngest child, I'm seven years old. I have got a dog. 

He doesn't like my grandpa's cats so they fight all the time. 

 

 

 

 

 

 


