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HELLO! 

Dnes začneme další lekci. 

Nejprve se naučíme slovíčka a výslovnost. Slovíčka jsou rozdělena do tří skupin. 

Abyste mohli trénovat výslovnost, budeme používat slovník z internetu. Připojte si k počítači 

reproduktory nebo sluchátka a můžeme jít a to. 

Za každým slovíčkem  ve druhém sloupečku dole v tabulce je vždy odkaz na výslovnost 

(https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/bridge), když ho rozklikneš , objeví se ti stránka 

slovníku s výslovností.  

 

 

Když klikneš na tlačítko s reproduktorem, výslovnost se ti přehraje.   

Takže postupuj následovně: – kliknu – poslechnu – zopakuji  - a to vždy 10 krát u každého slovíčka 

 

První den se nauč žlutá slovíčka, nejprve výslovnost a pak si vezmi papír nebo sešit a každé žluté 

slovíčko pětkrát opiš 

Druhý den si zopakuj žlutá slovíčka a nauč se červená slovíčka, nejprve výslovnost a pak si vezmi 

papír nebo sešit a každé červené slovíčko pětkrát opiš 

Třetí den si zopakuj žlutá a červená slovíčka a nauč se modrá slovíčka, nejprve výslovnost a pak si 

vezmi papír nebo sešit a každé modré slovíčko pětkrát opiš 

Čtvrtý den si všechna slovíčka zopakuj. Pokud zapomeneš výslovnost, klikni na odkaz v druhém 

sloupečku 

 

CHAPTER 19. LOOK AT THE MAP (PODÍVEJ SE NA MAPU) 

BRIDGE https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/bridge   (bridž) most 

BUILDING https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/building   (bildin) budova 

BUS STOP https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/bus%20stop   (bas stop) 
autobusová 
zastávka 

GO https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/go   (gou) jít, jet 
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MAP https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/map   (mép) mapa 

PARK https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/park   (pák) park 

PAVEMENT https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/pavement   (peivmnt) 
chodník 

RIVER https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/river   (rivr) řeka 

ROAD https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/road   (raud) silnice 

STOP https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/stop   (stop) zastavit 
se, zastávka 

SQUARE https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/square   (skvér) náměstí 

SWEETSHOP https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/sweet%20shop   (svítšop) 
cukrárna 

THERE https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/there   (d!er) tam 

TREE https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/tree   (trí) strom 

WALK https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/walk   (wók) chodit 

 

Tato další slovíčka nemusíš umět zpaměti. Stačí, když jim porozumíš: 

Look at – podívej se na       There is - Tam je 

Along – podél         There are – Tam jsou 

Go! – jdi! 

In the square – na náměstí 

Stop! – Stůj! 

 

Pátý den si vezmi pracovní sešit a vypracuj cvičení 1 a 2 na straně 50.  

Pak si otevři učebnici na straně 56 a podívej se na cvičení 1. Prohlédni si obrázek, přečti si zadání a pusť si 

poslech na tomto odkazu 
1.mp3

alespoň pětkrát. Pak si přečti text alespoň dvakrát a přelož si do češtiny. 

Dále si přečti nahlas cvičení číslo 2 na straně 56 v učebnici – vždy otázku a pak odpověď. 

Nakonec vypracuj v pracovním sešitě cvičení 3 na straně 50. Správné řešení pro kontrolu tohoto cvičení 

najdeš v pracovním sešitě  na straně 83 v prostředním sloupečku nahoře. 

Šestý den se podívej do učebnice na obrázek na straně 57 nahoře. Prohlédni si obrázek a přečti si věty. 

There is a bridge in the town.  There are two trees in the square. 

(tam je most ve městě)   (Tam jsou dva stromy na náměstí). 

Co mají společného? – V obou případech věty říkají, že někde něco je. 

V čem je rozdíl? – První věta vyjadřuje jednu věc, druhá věta dvě věci.  

Pak si to procvič v pracovním sešitě na straně 51 v cvičení 4.  
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Dále vypracuj v pracovním sešitě na straně 51 cvičení 5. Jsou zde přeházená slova ve větách.  Slova do 

vět správně seřaď a napiš. Napoví ti předcházející cvičení číslo 5. 

Na další dny máš zde připraveny tři pracovní listy s opakováním z předcházejících lekcí. Popros rodiče, 

jestli by ti je mohli vytisknout. Pokud to nebude možné, vyber si některá cvičení a napiš si je na papír 

nebo do sešitu. Stačí, když vypracuješ nejvíce  jeden list za den.  

 

 

Nakonec jsou zde odkazy na doplňovačky, to znamená přiřadit správná slova ke správným 

obrázkům. U slov jsou zase tlačítka s reproduktorem. Můžeš si přehrát výslovnost. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/family 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-head 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/rooms 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/toys-1 

            

POKUD TOHLE VŠE ZVLÁDNETE DO PONDĚLÍ 6. DUBNA, BUDE TO SUPER. 

Pokud něco nepůjde, nevadí. Hlavní jsou slovíčka. 
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