
Ahoj moji angličtináři😊, 

všechny Vás moc moc zdravím a děkuji za všechny došlé úkoly 😊 

Jak jste si užili tento týden? Doufám, že chodíte aspoň do 

přírody nebo jste někde na zahradě a čerpáte energii. Pořád 

ještě musíme vydržet. Tak přeji prima dny a pohodu. 

Podíváme se spolu na úkoly na tento týden. Pořád platí, že mám 

s každou třídou 1 online hodinu a 2 h jsou samostatná práce. I ve 

škole máme angličtinu 3h týdně. Prosím, dodržujte termíny 

odevzdání úkolů, ať to pak z někoho nemusím „ dolovat“ další 

týdny. Je to nepříjemné pro obě strany☹ Práci z anglického 

jazyka jsem opravdu stáhla na minimum, víc už to nejde 😊 

Většina úkoly opravdu plní svědomitě, mají je správně, pečlivě 

vypracované.To mi dělá velikou radost 😊 Jen někteří…zkuste se 

polepšit 😊 Děkuji. 

 

     S pozdravem paní učitelka Urbánková. 

 

3.třída 

Ve středu při distanční výuce si procvičíme slovíčka, která jsme 

doteď probrali. Zopakujeme si otázku What is it? What colour? How 

old are you? What time? What is your name? Budeme se věnovat nové 

lekci 17- My head. Popíšeme si společně Váš nakreslený obličej, 

zkusíme si naučit tato slovíčka zpaměti a 

zkusíme si zahrát pamětní hru na části 

našeho obličeje. Uvidíme, jak nám to půjde 

😊 

Samostatná práce: PS- str. str.34/celá 

 

 



4.třída 

Při distanční výuce si tento týden zopakujeme slovíčka, která jsme se 

doposud naučili, číslovky a vyčasujeme si sloveso BÝT. Dále si 

procvičíme různé věty s předložkami IN a ON. V Revision na str.30 a 

31 mi ještě odpovíte na pár otázek 😊Pak už se vrhneme na novou 

lekci 15- ROB´s computer. Přečteme a přeložíme si text ve 

cv.1/str.32 a  ještě cv.2 na té samé stránce. Zakončíme to cv.3/ 

str.33, kdy si zahrajeme na roboty😊A cv.6 – zkusíme se naučit 

jazykolam 😊 

Samostatná práce: Nakresli na papír, čtvrtku A4 svého robota dle 

vlastní fantazie a popiš ho,jak nejvíce a nejlépe umíš. ( Jak vypadá, co 

má  a nemá rád, co umí, jestli má něco na sobě, kolik mu je let, kde 

bydlí…atd.) 

PS- str.29/6, 32/ celá  

 

 

 

 

 

 

5.ročník 

Tento týden si při distanční výuce  procvičíme slovíčka, která jsme 

dosud probírali. Každý z vás mi přeloží jednu českou větu do 

angličtiny, zahrajeme si Hangmana a zahrajeme si „ běhací“ hru Show 

me something… Poté se ještě chvilku zastavíme u lekce 15, kterou 

dokončíme. V další části hodiny přejdeme na novou lekci 16- Winter 

holidays. Naučíme se slovíčka-lyžař cv.1/str.34, přečteme a 

přeložíme si cv.2/ str.34. Poslední, co bych chtěla zvládnou jsou 

otázky na str.35/cv.3 



Samostatná práce: Udělej , nakresli, vystřihni plakát, obraz-

fantazii se meze nekladou na papír, čtvrtku A4 myšlenkovou mapu na 

téma WINTER HOLIDAY – vše co tě napadne, když se řeknou 

ZIMNÍ PRÁZDNINY. Slovíčka, která popřípadě nevíš, můžeš si je 

najít ve slovníku nebo vygooglit. Těším se na výsledky 😊 

PS – str.34/celá 


