
8.6., AJ, III.A, Glogarová,12.6.2020 

1.hodina    Všechny písemné úkoly ke kontrole. 

1.úkol  

Přelož a napiš slovíčka , snaž se bez slovníku a nápovědy. 

1.hlava                                                               1.chocolate 

2.sestra                                                              2.cereal 

3.kopej(nohama)                                             3.chips 

4.pizza                                                               4.eggs 

5.mávat(rukama)                                            5.vegetable 

6.tužka                                                              6.fruit 

7.párky                                                              7.bananas 

8.pes                                                                 8.oranges 

9.dlaň                                                               9.burgers 

10.jablka                                                         10.a pie 

2.úkol 

Přelož věty a napiš.  Např.: Čí(koho) bota je to? Whose shoe is this? To je 

Adamova bota. It is Adam´s shoe. 

1.Čí svetr je to?     To je Petrův svetr. 

2.Čí klobouk je to?   To je Emy klobouk. 

3.Čí tričko je to?     To je tatínkovo tričko. 

4.Čí kabát je to?       To je maminčin kabát. 

5.Čí sukně je to?       To je Jetina sukně. 

2.hodina  nová slovní zásoba-zvířata volně žijící. Pokud máš encyklopedii zvířat, 

pracuj s encyklopedií a připoměň si, jak zvířata 1.hroch, 2.lev, 3.žirafa, 4.opice, 

5.slon, 6.had, 7.krokodýl, vypadají, kde žijí, čím se živí a podobně. 

1.úkol  Na www.learningchocolate si najdi výslovnost těchto slov. Nezapomeň 

si upravit na liště USE na UK, learn – UK, category – wild animals. 

1.hroch, 2.lev, 3.žirafa, 4.opice, 5.slon, 6.had, 7.krokodýl 

http://www.learningchocolate/


Každé slovíčko si několikrát přečti a zopakuj výslovnost. 

2.úkol     -  ke kontrole 

Napiš si 1. – 7. slovíčko 3x a k tomu 1x český překlad. Nezapomeň na neurčitý 

člen a/an . Nápovědu k překladu najdeš ve slovníku – pořadač. 

Např.: 1. a hippo    a hippo      a hippo           hroch 

3.úkol – Tvorba čísla množného. 

Množné číslo pravidelných podstatných jmen tvoříme přidáním -s/-es na konec 

slova.  

Např. :            číslo jednotné                                          číslo množné 

                a hippo / one hippo  -  hroch                two hippos – dva hroši 

                a lion / one lion          - lev                     three lions – tři lvi 

                an elephant / one elephant – slon      four elephants – čtyři sloni 

3. úkol ke kontrole 

Zopakuj si písemně psaní čísel: např.: 1 – one, 2 – two, …. 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

3.hodina 

1.úkol – ke kontrole 

Rozděl slova do sloupečků. Číslo jednotné a číslo množné. 

a lion, one hippo, two snakes, three crocodiles, four elephants, a giraffe, six 

monkeys, one crocodile 

2.úkol   ke kontrole 

Uč. 48 – vyhledej si a spočítej zvířata na obrázku. Napiš si název zvířete, které 

najdeš a k němu slovem počet. Např.: monkeys – three, an elephant – one,….. 

3.úkol   ke kontrole    uč. 48 

Odpověz písemně na otázku   How many ? - Kolik  ? Bylo by dobré, kdyby Ti 

s tímto úkolem někdo z rodiny pomohl a ptal se, Ty pouze píšeš odpověď. 

 

 



Například : How many snakes are there? Kolik hadů je tam? Pokud bude na 

obrázku jeden had, odpovíš : There is one snake. Pokud bude hadů víc, odpovíš 

: There are four snakes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 


