
Krásné ráno milé děti i rodiče,   

Srdečně všechny zdravím a děkuji za krásné fotečky, zážitky i obrázky, které mě velmi potěšily. 

Jsem ráda, že jste si po víkendu určitě všichni odpočinuli a už se opět těšíte, co jsem si pro vás 

nachystala. Nebojte se, je to jen pár „úkolků“, abyste neztratili „nit“ a kontakt se školou.  

Systém hodnocení je stejný – tento týden mohou děti dostat celkem 3 známky ze dvou 

poslechových stran v učebnici a jedné „kreslící“ strany. Věřím, že to bude hračka! 

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 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. 

POSLECH Z CD, str. 41 (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. 41), listening 14 (poslech 

14 - zde se neřiďte číslem), listen and write the numbers (poslouchej a napiš čísla do 

malých čtverečků, podle toho, jaký zvuk slyšíš). 

       - str. 45 (nakresli na stůl svou oblíbenou SNÍDANI) 

       POSLECH Z CD, str. 46 (pusťte si nahrávku č. 2 z přílohy v emailu): 

POSTUP PŘI POSLECHU: Activity book (pracovní učebnice str. 46), listening 24 (poslech 

24), listen and colour (poslouchej a vybarvi) 

Např. a red towel (červený ručník),… 

Pošlete mi strany 41, 45, 46 z pracovní učebnice AJ (budu hodnotit) 

Chtěla bych velmi poděkovat všem trpělivým rodičům, kteří výuku zvládají stále 

s úsměvem. V případě jakýchkoliv problémů mne neváhejte kontaktovat. Děkuji. 

GOOD LUCK AND HAVE A NICE TIME WITH ENGLISH. 

Zdeňka Mikesková 
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