
Krásné ráno milé děti i rodiče,     

moc Vás všechny zdravím a děkuji za poslané krásné fotečky i obrázky. 

Přichystala jsem si další „úkolky“, tentokrát na 14 dní (do 7. 6. 2020) 

Doporučení stále zůstává: 

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

cvičení apod. rošťárny, na které jste ze školy zvyklí). 

2. OZNAČENÉ ÚKOLKY (vždy jeden) 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 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.) 

Nové učivo: 

Naučíme se nová slovíčka: ON LAND (překlad – NA ZEMI) 

                                                IN WATER (překlad – VE VODĚ) 

      ON LAND AND IN WATER (překlad – NA ZEMI I VE VODĚ) 

Videa na procvičení (Kde zvířata žijí? Na zemi, ve vodě, na zemi i ve vodě.) Máte 

možnost slyšet také rozdílné přízvuky v angličtině. 

https://www.youtube.com/watch?v=LRUOM3vZ0kk 

https://www.youtube.com/watch?v=hCn_RCBjTAQ 

https://www.youtube.com/watch?v=fGgQV6lDyYs 

 

 

. Pracovní sešit str. 58 

Spojte zvířata s obdélníkem – prostředím, kde žijí. Pokud Vás napadnou i další zvířata, 

která jste viděli ve videích, můžete je tam také nakreslit nebo jen dopsat. 

BUDU HODNOTIT 

 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=global&selLanguage=en
https://www.youtube.com/watch?v=LRUOM3vZ0kk
https://www.youtube.com/watch?v=hCn_RCBjTAQ
https://www.youtube.com/watch?v=fGgQV6lDyYs


. Pracovní sešit str. 59 (poslech najdete v příloze) 

Opakování učiva:      IN = V (překlad) 

                                                ON = NA (překlad) 

      UNDER = POD (překlad)     

Tato slovíčka (předložky) i mnohé další si poslechněte v doporučených odkazech: 

 https://www.youtube.com/watch?v=g4FsmGRBFL4 

 https://www.youtube.com/watch?v=dupaTS-c8Xc 

https://www.youtube.com/watch?v=uDGwhiwwxXA 

 

Poslech: 

Poslechněte si nahrávku z přílohy. Vždy zakroužkujte 1 zvíře v řádku, podle toho, kde se 

zrovna nachází (IN=v, ON=na).  

Např. řádek s číslem jedna: zde slyšíte větu: „It´s in the car“ = Je v autě. Zakroužkuji tedy 

tygra, protože sedí v autě. Můžete si obrázky i vybarvit. 

BUDU HODNOTIT 

 

. Pracovní sešit str. 61 (dolepte nálepky do správných obrázků) 

BUDU HODNOTIT 

 

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