31.3. 2020
Dobrý den, vážení rodiče,
jak už asi 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 2. kdo jste ještě nezkoušeli otevřít, hned prosím
zkuste.
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
Teď si děti vyplní minitestík na tomto odkaze: https://forms.gle/nTGbABAiTE8FYRFW7
Potřebovala bych znát Vaše domácí technické možnosti, abych mohla podle toho učivo vybírat a
zadávat.

Podívej se na video a spočítej, kolik sloves pohybu se tam vyskytuje, zapiš si to, budeš to ve středu
potřebovat: https://www.youtube.com/watch?v=d8SbAkn3uvs
You can clap like a seal. = Ty umíš tleskat jako tuleň. ( like známe jako mít rád, další význam je
jako).

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.
Velká pochvala patří těm, kteří mi odpověděli na poslední „otázku“- poděkovali, popřáli také
hezký den,… Moc jste mě potěšili .
předpokládám, že jste si včera video prohlédli /watch/.
Do you like it? / Yes, I do. – No, I don ´t.
How many – Kolik jste napočítali sloves pohybu? Mělo by jich tam být 12.
Váš dnešní úkol je v PS s. 92- opakování lekce 6: úkol 1 je sice poslech, ale cvičení si aspoň
dvakrát přečtěte, není to tak jednoduché, jak to vypadá. Všimněte si sloves- když něco dělá
on- ona, končí na –s v záporu je doesn ´t = /daznt/. HE LIKES- HE DOESN ´T LIKE.( on má
rád- on nemá rád) Budeme se to učit používat později.
Pokud se vám to podařilo přečíst plynule, pochvalte se / hvězdičkou,…/.
Druhý úkol- opět si hlasitě přečti věty a namaluj obrázky. Předpokládám, že věty vám
nebudou dělat problém, za každý obrázek je hvězdička.
Třetí úkol- ! změna zadání! Do rámečku napiš o sobě 4 věty- co máš rád, co miluješ, co
nemáš rád. Nejprve si věty napiš, ať si vyzkoušíš jejich tvoření, pak si otevři PS s. 51/2, tam
podobné cvičení je.
Celkem jste mohli získat 9 hvězdiček.

Dobrovolné: Jestli máte čas a možnosti, můžete mi stranu vyfotit a poslat, nebo mi do mailu
do odpovědi napište, kolik hvězdiček jste získali.
Good luck, have a nice day: )
S pozdravem Drahomíra Soldánová

3. 4. 2020
Dobrý den všem,
posílám poslední úkoly tohoto týdne:
nejprve si pusťte básničku= rhyme My cousin is on a cookery show v lekci 6 buď na tomto již
známém odkaze https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
nebo na CD v PS. Kdo to pouští na internetu, zkuste se nedívat na text a vyzkoušejte si, jestli
zachytíte některá slova, popřípadě si můžete napsat na papír, která slova jste zachytili. Text
je v PS s. 60/3. Za každé správné slovo se pochvalte.
Překlad: Můj bratranec je na kuchařské šou s dortem po celém jeho obličeji. Tam je
pomerančový džus po celé podlaze a rýže všude.

PS s. 61- v horní polovině strany je tabulka. V horním řádku jsou 3 aktivity, které chlapec
nebo dívka mají- nemají rádi.
Napište o nich do sešitu English- celkem 6 vět.
Ve druhé polovině strany jsou 4 roztrhané věty- spoj je tak, že každou větu vybarvíš jinou
pastelkou- použij světlé barvy, ať text bez problémů kdokoliv přečte. Pak věty hlasitě přečti.
Řešení obou cvičení si zkontroluj v příloze.
V lekci 6 jsou pro nás nejdůležitější volnočasové aktivity a dny v týdnu, televizními programy
se zatím nebudeme zabývat.
Have a nice day and weekend 
Přeji Vám pěkný den a víkend. Drahomíra Soldánová

Kontrola cvičení- PS s. 61
The boy/ He……….. doesn´t like………………… shopping / going to the shops.
He likes watching TV.
He likes (playing) tennis.
The girl / She………….. likes …………………..shopping.
She likes watching TV,
She doesn ´t like (playing) tennis.
On Mondays I play football.
On Thursdays I watch my favourite cartoon,….kreslený pořad
On Fridays I have swimming lessons.
On Sundays I do my homework.

