
Milé děti,  

další týden je úspěšně za námi. O víkendu jsme přivítali jaro – i když podle 

počasí to tak vůbec nevypadalo.  Tak doufám, že už se snad sluníčko ukáže 

v plné své kráse a síle a my trochu načerpáme potřebný vitamín D. 

Jinak věřím, že se máte fajn – v rámci možností a situace a že máte pořád 

dostatek sil a elánu na online učení a plnění úkolů. Všem moc děkuji za dodané 

úkoly, snažíte se a to je pro mě veliká radost 😊 

Opatrujte se a budu se opět těšit na slyšenou a na viděnou ve SKYPE hodinách 

😊 

    BYE BYE .   

       Your teacher Gabriela Urbánková. 

 

3.třída 

Ve středu při SKYPE hodině si napíšeme mini testík na slovíčka, zopakujeme si 

lekci MY HEAD a procvičíme si anglický jazyk na Školákově. 

Hlavním cílem naší hodiny je nová lekce L18 – MY BODY. Tudíž připomínám, 

kdo si ještě nestihl namalovat postavu do školního sešitu, ať tak do středy učiní 

😊 Budeme si ji společně popisovat, trénovat výslovnost a procvičovat 

slovíčka. A máme zde hezkou anglickou písničku. Je trochu i sportovní, tak 

budu ráda, když se ji zase spolu zkusíme naučit a zazpívat😊 V pracovním 

sešitě si společně uděláme str.36/3, 37/5 

Vaše domácí samostatná práce je PS – str.37/ 4,6  PL – str.24 ( je ke stažení na 

našich web stránkách nebo bude připraven na parapetu ve vestibulu – kdo nemá 

možnost si ho vytisknout ). 

 

4.třída 

V pondělí při naší SKYPE výuce si na začátku napíšeme mini testík na slovíčka, 

zahrajeme si HANGMANA a takovou mini běhací hru. A poté už se vrhneme na 

čtení textů, které jsem Vám posílala minulé zadání – My friend Tyler, My friend 

Violet. Budu mít na vás pár záludných otázek k textu 😊 Nakonec se společně 

podíváme na novou lekci L 17 – MY HOME – uč.str.36/ 1,2,3 a str.37/ 5 -

zahrajeme si pantomimu. 

 



Vaše samostatná práce pro tento týden je následující. Do školního sešitu si 

opište a NAUČTE!!! časování slovesa MÍT – TO HAVE -uč.str.36/4 a opište a 

nakreslete si obrázky ke cv.6/37 

PS -str.34/3,4. str.35/6,7 –( pozn. I need – potřebuji, Let´s make -Udělejme ) 

 

 

5.třída 

V úterý při Skype výuce si napíšeme mini testík na slovíčka, poté si zahrajeme 

HANGMANA a navštívíme stránky Školákov. Přečteme si text, který jsem Vám 

zadávala minulý týden a budu mít k němu připraveno pár záludných otázek 😊 

A pak už se podíváme na naší lekci L 11 – WHAT´S TIME , která není vůbec 

jednoduchá. Uč.str.24/ 1 ,2 ,3, str.25/5 a 6. 

Vaše samostatná práce na tento týden je PS -str.24/1 ,2, str.25/5, 6  a 8 a PL – 

str.50-What´s the time, Mr.Fox? a str. 6- Find the words ( jsou k dispozici na 

našich web stránkách nebo budou připraveny vytištěné ve vestibulu školy ) 


