
Krásné ráno milé děti i rodiče,   

moc vás všechny zdravím po delším odpočinkovém „volníčku“a doufám, že jste se pořádně 

vyřádili nejen doma, ale i venku. Děkuji za poslané krásné fotečky i obrázky. 

Přichystala jsem si další „úkolky“, která vás určitě potěší i pobaví. 

Doporučení stále zůstává: 

1. Nezapomínejte také na svačinku, dostatek tekutin a přestávky (skotačení, pobíhání, cvičení apod. 

rošťárny, na které jste ze školy zvyklí). 

2. OZNAČENÉ ÚKOLKY - vždy mi zašlete zpět k hodnocení přes Školu online nebo mailem na adresu 

zdenka.mikeskova@zs-brezinova.cz. Už se na ně moc těším!        

ANGLICKÝ JAZYK 

(Při procvičování a opakování učiva můžete opět používat webové stránky, které už 

dobře znáte k učebnici HAPPY HOUSE 1: 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=global&selLanguage=en 

Jednotlivé kroky již určitě znáte.) 

 Pracovní učebnice, str. 47. (Podívejte na očíslované malé obrázky 1 až 10, potom se 

podívejte na velký obrázek a hledejte malé obrázky. Pokud obrázek najdete, udělejte 

do malého čtverečku fajfku, pokud nenajdete, udělejte křížek.) 

BUDU HODNOTIT 

 Pracovní učebnice str. 48. (Zde si prohlédněte obrázky, a protože nejste ve třídě, 

rozhlédněte se kolem sebe a podle vašich skutečných prostor zaznačte, zda-li tyto 

věci máte ve svém pokoji. Pokud ano – udělejte fajfku, pokud ne – udělejte křížek.) 

Všechny věci zkus ústně pojmenovat. 

 Pracovní učebnice str. 49 – POSLECH 

BUDU HODNOTIT 

- POSLECH Z CD, str. 49 (zapněte si prosím zvuk, nachystejte si pracovní sešit do AJ a 

tužku a pusťte si nahrávku č. 1 z přílohy v emailu): 

- POSTUP PŘI POSLECHU: Activity book (pracovní učebnice str. 49), listening 30, listen 

and write the numbers (poslouchej a napiš čísla do malých čtverečků, podle toho, co 

se děje na obrázcích):  
ROZBOR POSLECHU A PŘEKLAD: 

1. EVERY DAY I WASH MY HANDS. (Každý den si umývám ruce.) 

2. THAN I WASH MY FACE. (Potom si umývám obličej.) 

3. I PUT ON MY T-SHIRT, MY JEANS, MY SOCKS AND MY SHOES. (Oblékám si tričko, rifle, ponožky a 

boty.) 

4. THAN I BRUSH MY HAIR. (Potom si češu vlasy.) 

5. AND I BRUSH MY TEETH. (A čistím si zuby.) 

6. THAN I´M CLEAN AND TIDY. (Potom jsem čistý a upravený.) 

GOOD LUCK AND HAVE A NICE TIME WITH ENGLISH. Z. Mikesková 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=global&selLanguage=en

