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Učivo od pondělí 27. 4. 2020 do čtvrtka 7. 5. 2020 

HELLO! How are you? I´m fine, thank you. 

Doufám, že jste předcházející lekci zvládli.  Dále nás čekají dvě lekce.  

CHAPTER 22-  I´m nine [ajm najn] Je mi devět let 

Pondělí 27. 4.  
 
V této kapitole se nenaučíme další nová slovíčka, ale naučíme se nové otázky, 
odpovědi a zopakujeme si čísla. Naučíme se zeptat kamaráda či kamarádky, jak 
jsou staří. A také se naučíme odpovědět na otázku, když se tebe někdo zeptá, 
kolik ti je let?  
 
Pusťme se do toho: 
 
Fráze: 
How old are you?  [hau old ár jů]  Kolik je ti let? 
I`m nine.   [ajem najn]   Je mi devět let. 
How old is he?  [hau old is hý]  Kolik je mu let? 
How old is she?  [hau old is ší]  Kolik je jí let? 
He is eight.   [hý is ejt]   Je mu osm. 
She is eight.   [ší is ejt]   Je jí osm. 
 
 
Pro zábavu a zopakování číslic se můžeš naučit, nebo alespoň přečíst, básničku  
a vyluštit hádanku: 
 
Výslovnost čísel ti pomůže připomenout tato hra (nezapomeň si zapnout zvuk): 
 
Čísla 1 až 10: https://www.learningchocolate.com/content/numbers-0 
Čísla 11 a 12: https://www.learningchocolate.com/content/numbers-2 
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Číslice – Numbers 
 
Všechny čísla dobře znám!     Hádanka: 
Jednička se řekne one. 
Two je dvojka, four jsou čtyři,     Za devítku patří jen 
mezi ně three – trojka míří.     číslo deset, tedy _ _ _. 
Five je pět a six je šest, 
seven – sedm – na mou čest! 
Eight je osm, devět nine. 
Že to víte? To je fajn! 
         
 
Úterý 28. 4. 
 
Zopakuj si fráze z pondělí. Pak si otevři učebnici na straně 62. Zapni si zvuk. 

Prohlédni si obrázek, přečti si zadání a pusť si poslech na tomto odkazu  5.mp3 alespoň 

pětkrát. Pak si přečti text alespoň dvakrát a přelož si do češtiny. (pokud jste některá 

slovíčka zapomněli, najdete je ve slovníčku v pracovním sešitě od strany 78 do strany 81) 

Až budete mít hotovo, přečti si zadání cvičení 2. Zeptej se otázkou (How old are you?) a 

odpověz. Nápověda – kolik ptáci ukazují peíček, tolik jim je let. 

Nakonec si prohlédni obrázky v učebnici na straně 63 nahoře. Nahlas si přečti otázky a 

odpovědi. 

 

Středa 29. 4. 
 
Otevři si pracovní sešit na straně 56 a vypracuj cvičení 1, 2 a 3. Vždy si nejprve pozorně 
přečti zadání. Nápověda: cvičení 1-Kolik má květina lístků, tolik je jí let. 
Klíč k 3. cvičení je v pracovním sešitě na straně 83 v prostředním sloupečku. 
 
Ještě jednou si prohlédni obrázky v učebnici na straně 63 nahoře. Nahlas si přečti otázky a 

odpovědi. Pak si otevři pracovní sešit na straně 57 a napiš cvičení číslo 4. Kontroluj si podle 

cvičení v učebnici.  

Čtvrtek 30. 4. 
 
Otevři si pracovní sešit na straně 57 a vypracuj cvičení 5 a 6. Vždy si nejprve pozorně přečti 
zadání. Pokud nebudeš vědět, pomůžou ti cvičení, která jsme již dělali v pracovním sešitě a 

v učebnici.  Cvičení číslo 6 pak vyfotografuj a pošli mi ho do emailu. 
Pokud budete slavit čarodějnice, tak vám přeji hlavně hezké počasí. 



V tomto týdnu nás čeká opakování. 
Pondělí 4. 5. - Opakovací lekce: 
 

A surprise  

Otevři si učebnici na straně 64. Pozorně si prohlédni příběh. Pusť si poslech na 

tomto odkazu  6.mp3 alespoň pětkrát. Pak si přečti text alespoň dvakrát a 

přelož si do češtiny. Jako pomoc využij nápovědu slovíček v tabulce: 

 

surprise https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/surpri
se  

překvapení 

hide  https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/hide
%20  

schovat 

seek https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/seek  hledat 

treasure https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/treas
ure  

poklad 

dream https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/drea
m  

sen 

lake https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/lake%
20  

jezero 

 

hide and seek    [hajd end sík]  hra na schovávanou   

 
 
Úterý 5. 5. - Opakovací lekce: 
 
Otevři si pracovní sešit na straně 58 a vypracuj cvičení 1 a 2. Pak si 
překontroluj jako obvykle podle klíče v pracovním sešitě na straně 83 v 
prostředním sloupečku. 
 
Středa 6. 5. – Opakovací lekce 
 
Otevři si pracovní sešit na straně 59 a vypracuj cvičení 3, 4 a 5. Pak si 
překontroluj jako obvykle podle klíče v pracovním sešitě na straně 83 v 
prostředním sloupečku. 
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Čtvrtek 7. 5. – Opakovací lekce 
 
Dnes si můžete zkusit vypracovat opakovací test, který najdete v odkazu Test 
5 zadání. Pokud máte možnost si test vytisknout, je to super, pokud 
nemůžete, tak si ho zkuste napsat na papír. Test není časově omezený, k 
odpovědím se můžeš různě vracet, cvičení můžeš přeskakovat. 
 
Vždy si nejprve pozorně přečti zadání. 
 

První cvičení je s poslechem. Pusť si poslech na tomto odkazu  Test 5 
poslech.mp3 alespoň pětkrát. Pak poslouchej a spoj slova. 
Další cvičení vypracuješ podle zadání. K cvičení číslo 5 budeš potřebovat 
pastelky.  
 
Řešení testu najdeš na odkazu Řešení test 5. Podle řešení si můžeš test 
překontrolovat a opravit- kromě cvičení č. 5.  
Cvičení  č. 5. vyfotografuj a pošli mi ho na můj email. 
 
Pokud něco nepůjde nebo něco nestihneš - nevadí.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A NAKONEC DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Z LONDÝNA. 
 
Dvoupatrový autobus (anglicky double-decker bus) je autobus, který má dvě podlaží a je vždy 

červený. Tento typ autobusů je využíván především ve Spojeném království. Je to symbol 
Londýna. Vedle něho jede  typické černé londýnské taxi. 

 

 
 

Anglická telefonní budka je symbolem Londýna i celého Anglického 

království. Vedle stojí schránka na dopisy. 
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Střídání stráží před Buckinghamským palácem 
 

 
 
VIDEO STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ:  

https://www.youtube.com/watch?v=NObABQhjY5A 

Královská stráž je odpovědná za hlídání Buckinghamského paláce a St. James 

paláce (včetně Clarence House). Její členové jsou oblečeni v tradičních červených 

tunikách a medvědích kloboucích. Přestože turisté to vnímají jinak, při každodenní 

výměně stráží se nejedná o čistě slavností ceremoniál. Strážní zbraně nejsou jen 

rekvizity, jak se mnozí domnívají. V královské stráži slouží plně funkční vojáci, 

kteří vykonávají službu ve dne i v noci a jejich úkolem je střežit královnu a její 

rezidenci. 

 

Good bye and see you later. 
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