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1.hodina

1. Zopakovat slovní zásobu
– přečíst si slovíčka napsaná na oblečení z minulého týdne, případně ve slovníku 8.lekce.
– zakrýt si slovíčka napsaná na oblečení a zopakovat názvy oblečení, kontrola ihned – odkrytí 

slovíček
– otočit obrázky oblečení tak, aby byly vidět pouze siluety bez slovíček, pojmenovat oblečení 

a hned zkontrolovat otočením oblečení. Slovíčko, na které si nevzpomenu, dám stranou a 
druhý den znovu zopakuji.

2. Písemné opakování slovíček
– opsat názvy oblečení
– otočit nebo zakrýt slovíčka napsaná na oblečení, napsat slovíčko. Slovíčko, které 

bude po kontrole špatně , si druhý den znovu napíšu.
Ke kontrole: napsaná slovíčka

2.hodina
Vyber si jakoukoli pohádkovou knihu s obrázky pohádkových postav, nejlépe barevné. Popiš 
pamětně oblečení pohádkových postav. Používej také barvy např. : white trousers, blue T-shirt, red 
hat...
Protože víme, komu část oblečení patří, PŘIVLASTNÍME oblečení dané postavě. K tomu se 
využívá v psaném projevu apostrof +S (používáme při zkracování např.sloves I´m..místo I am, sheś 
got místo she has got...). Přivlastňování se týká osobní věci nějaké osoby-maminčin svetr, tatínkovo
auto, bratrovy boty atd.

Stále pracuj s pohádkovou knihou a tvoř věty Např. Smolíčkovy hnědé kalhoty – Smolíček´s brown
trousers. Šmoulova červená čepice. - Šmoula´s red hat. Zlatovlásčiny bílé šaty.- Zlatovláska´s white
dress.  Jména pohádkových postav zůstávají ve tvaru, který známe tj. říkáme je česky.

Pokud je to možné, vezmi si části oblečení členů Tvojí rodiny(např. tatínkovy boty, maminčinu 
sukni, babiččinu halenku …) a přivlastňuj je (vezmeš si do ruky část oblečení a tvoříš větu This is 
mum´s skirt. To je maminčina sukně.).

Uč.38, tabulka, přečti si a přelož názvy oblečení.

Ke kontrole: 10 napsaných přívlastků, nemusí být pouze pohádkové.

3.hodina
1.Napiš si názvy oblečení velkými tiskacími písmeny, rozstříhej je – vždy jen jedno slovo. Znovu 
slož , nalep a přelož. Slov by mělo být 11. Kdo chce, může oblečení také barevně nakreslit.

2.Uč.str. 2.+3. Popisuj pamětně oblečení Superstar celými větami.
Otázka: What´s this? Ukážeš na jedno oblečení a odpovíš např. This is purple jumper.
Až si zopakuješ všechny obrázky a barvy, začneš znovu, ale budeš se učit používat otázku : 
WHOSE? – ČÍ?je daný kus oblečení. Vybírej si zatím pouze oblečení, které je uvedeno v jednotném
čísle - jumper, jacket, hat, skirt, T-shirt, shirt.
Např. otázka :Whose jumper is this? Čí svetr je to? Odpověď : This is Jet´s jumper. To je Jetin svetr.

Uč.39 – hra pro dva hráče – pokud máš s kým si zahrát. 
Pokud ne, alespoň si přečti a přelož.
Dva hráči sedí u tabulky, jeden si očima vybere jeden řádek nebo sloupeček a druhý musí zjistit, o 
který řádek nebo sloupec jde. Ptá se podle vzoru vedle tabulky Have you got....? Máš....?
Ke kontrole : úkol 1


