
Milé děti,  
posílám učivo AJ na tento týden a moc doufám, že už se brzičko uvidíme ve škole!!  
 
1) Vezmi si pracovní list, který najdeš v příloze. Buď ho máte u sebe, protože jste si ho ve škole vyzvedli (III.B 

ho má již dost dlouho u sebe) nebo si ho vytiskněte. 
     Je to list, který si potom založíte do desek nebo do fólie, protože slouží zároveň jako pomůcka k učení.  V 
horním cvičení si zopakuj slovíčka tak, že si je do druhého sloupečku  
     znovu opíšeš. Psaním si lépe zapamatuješ, jak se dané slovo píše. A potom dole - to je jasné - spojuj anglické 
slovo s obrázkem a za slovo napiš na řádek český význam. 
 

2) Otevři si učebnici na straně 10. Podívej se dolů na ten menší obrázek a pusť si k tomu 
nahrávku z přílohy.  

 
3) Otevři si pracovní sešit na straně 10            ZKONTROLUJEME SI SPOLU VE ŠKOLE, SNAD PLATÍ ŽE JIŽ 
30.11.! 

    Cv. 1 - Přečti si slovo, kterému již jistě rozumíš, najdi si věc, kterou toto slovo označuje v obrázku a doplň do 
rámečku za slovo písmenko, které najdeš v daném obrázku.  
    Cv. 2 - První osoba na obrázku se ptá - Jakou barvu má....     A ta druhá osoba odpovídá.  A podle tohoto 
návodu vybarvi obrázek ve cv. 1:-D 
 
4) Zapiš si do slovníčku: 

 

What colour´s the table?   - Jakou barvu má ten stůl? 
That´s right!     - To je správně! 
  
 
  A teď si zopakuj barvičky v tomto videjku:  

 
 https://www.youtube.com/…tZ8 
 
  Teď si zopakuj školní potřeby (gumu říkají jinak, než jsme se učili my a navíc je tam ořezávátko a nůžky:-
D):  

 
   https://www.youtube.com/…ses 
 
  A nakonec si pusť videjko s jednoduchým rozhovorem. Opakuje se tam celý rozhovor. Podruhé 
zvýrazňují právě mluvený text, potřetí se zvýrazňuje text, ale mluvit už máš pouze ty a nakonec chybí i ten 
text a mluvit máš jen ty bez nápovědy. Komu se to povede? :-D 

 
  https://www.youtube.com/…mS8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hfUNJwrHtZ8
https://www.youtube.com/watch?v=41cJ0mqWses
https://www.youtube.com/watch?v=3Sq8ibmgmS8

