
31. 3. 2020  
Dobrý den, vážení rodiče,  

 
jak už víte, od tohoto týdne Vám budu domácí úkoly zasílat já (ne vaše paní učitelka třídní), a budu je 

posílat vždy na jeden den, kdy máme AJ. 

 

 
Znovu přikládám odkaz na učebnici Happy Street 1. Kdo jste učebnici nezkoušeli otevřít, hned to 
prosím zkuste. 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs 

 

 

 Nyní si děti vyplní minitestík na tomto odkaze: https://forms.gle/1FdWQ7RS1FPCjyfT7 

Potřebovala bych znát Vaše domácí technické možnosti, abych mohla podle toho učivo vybírat a 

zadávat. 

 

Druhým jejich úkolem je podívat se na video This is my house = Toto je můj dům. Tady si procvičí již 
známá slovíčka- místnosti v domě a některý nábytek. Spoustu z nich jsme se už učili, pokud se zde 
vyskytnou jim neznámá,  není třeba se je učit, množstvím se stále řídíme učebnicí. 

    https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc     Zde částečně překládám: 
Look. There is a beautiful garden. Podívej. Tam je krásná zahrada. 
This is a living room. Toto je obývací pokoj. (my jsme se učili sitting room) 

In the bathroom- v koupelně- my používáme bath,/ba: f/ vana,  na videu je tub (americká Aj) 
  

 

 Přeji všem HAVE A NICE DAY! 

S pozdravem Drahomíra Soldánová 

 

1.4. 2020 

Všechny Vás opět zdravím a děkuji všem, kdo jste mi  odeslali vyplněný minidotazník. 

Omlouvám se, že se Vám zobrazila chybná odpověď na otázku na oblíbené číslo, všichni jste 

odpověděli správně, možné správné odpovědi ještě nemám vychytané. Taky se mám co učit. 

Předpokládám, že jste si včera video prohlédli. 

Do you like it?  ( Líbí se vám?) /…….. Yes, I do. – No, I don ´t. 

K písničkám a videím na youtube je dobré se vracet. 

Znovu si pusťte písničku na učení předložek:                          
https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U       a doprovázejte ji pohybem. 

Na volný list papíru nebo do sešitu si dnes vyluštíme křížovku tak, jak už jsme to dělali. 
Napíšeš slovo anglicky a zakroužkuješ dané písmeno, zakroužkovaná písmena si pak přepiš a 
máš tajenku. 

BÍLÁ  2… to znamená, že napíšeš slovo bílá anglicky a zakroužkuješ písmeno dva 
ČERNÁ-3 
MOJE -1 
SEDUM -1 
DVACET -5 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
https://forms.gle/1FdWQ7RS1FPCjyfT7
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc
https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U


DORT -4 
HRUŠKA -4 
 
 
A nakonec si vymaluj obrázek v PS s. 52/2. Řešení posílám v příloze, tu si ale otevřete až po 
dokončení celého úkolu- křížovky i s. 52/2. Za správnost se pochval- hvězdičkou,… 
 
Good luck / gud lak/= hodně štěstí. 
 
S pozdravem Drahomíra Soldánová 

 

3.4. 2020 

Dobrý den všem, 

posílám poslední úkoly tohoto týdne: znovu si pusťte příběh Where is Hammy? v lekci 6 buď 
na tomto již známém odkaze nebo na CD v PS: 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs 

PS s. 55/ 1- do obrázku dokreslete věci z rámečku-on –in- under 

PS s. 55/ 2- tady vyplníte pouze první sloupeček s názvem Me= já: podívejte se, kde máte 

dokreslenou hrušku ve cv. 1 a na linku napište buď-on-in-under + the + chair- table- 

cupboard.(jestli je hruška na-v-pod- židlí,…) mezi předložku a nábytek nezapomeňte dopsat  

the. 

Takto vyplníte celý první sloupeček. Druhý zůstane nevyplněný. 

Teď si PS otoč na s. 52 a 53, pokud je máš obě hotové, PS zavři a pro tento týden pro Tebe 

může angličtina skončit. 

Have a nice day and weekend  

Přeji Vám pěkný den a víkend. Drahomíra Soldánová 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs


 


