
Ahoooooj děti,  

tak jsme se asi dočkali a já dnes píšu ( doufám ) poslední dopis a poslední 

úkoly pro distanční výuku!!!!! HURÁÁÁÁ!!!! Jestli vše klapne, tak přesně 

za týden už se budeme zase spolu vídat v naší malé školičce. Doufám, že se 

všichni aspoň trochu těšíte 😊 

A jak jste si jinak užili Velikonoce? Povedly se Vám? Barvili jste vajíčka, 

pletli pomlázky, pekli mazance a beránky? I když byly opět v lockdownu, 

tak doufám, že jste si alespoň tyto hezké tradice s rodiči udrželi 😊 

Těším se na vyprávění.  

Tento týden se uslyším a uvidím pouze s páťáky a třeťáky. Co se týká 

úkolů, už mi je posílat nemusíte, já se na ně ráda podívám osobně ve škole 

😊Tento zkrácený týden pojmeme trošku jako „opakovací“, abychom 

osvěžili slovíčka, čtení, překlady, abecedu…atd. Aby nám to potom ve škole 

šlo jako po másle 😊 

Užijte si poslední týden distančního vzdělávání a já pevně věřím, že už se do 

12.4. nic nepřihodí a my se konečně opět všichni setkáme ve škole jako dřív, 

když byl svět ještě normální. 

 

     S pozdravem Vaše paní učitelka Urbánková. 

 

3.třída 

Ve středu při SKYPE hodině si zopakujeme MY BODY i společně s písničkou, 

procvičíme se angličtinu na Školákově a poté se budeme věnovat naší nové lekci 

L19- MY JEANS. Naučíme se nová slovíčka z této lekce a na str.40 si uděláme 

cv.1,2 a 3. Když nám to dobře půjde, možná si stihneme přečíst i říkanku na 

str.41/4. Jinak si ji necháme na práci ve škole 😊 

Vaše samostatná práce pro tento týden je ZOPAKOVAT SI 

SLOVÍČKA Z LEKCE 1-18, PROCVIČIT SI FRÁZE- JAK 

SE JMENUJEŠ? KOLIK JE TI LET? KOLIK JE HODIN? 

CO JE TO? JÁ MÁM…..atd. 

Pracovní sešit str.39/ celá 

 

 



4.třída 

Tento týden nám online hodina odpadla kvůli Velikonocím. Takže pro Vás 

budou tentokrát jen úkoly na samostatnou práci 😊 

Poprosím vás o DŮKLADNÉ ZOPAKOVÁNÍ SLOVÍČEK L1-15, 

PROCVIČTE SI FRÁZE – JAK SE JMENUJEŠ? JAK SE MÁŠ? KOLIK JE TI 

LET? CO MÁŠ/NEMÁŠ RÁD? ČASOVÁNÍ SLOVES MÍT A BÝT, 

ABECEDU…atd. Ať na sebe ve škole pak nekoukáme 😊 

A z pracovního sešitu si prosím udělejte str.46/celá – 

REVISION 

POZOR, POZOR!!! Zahrajete si na anglické 

televizní moderátory. Tento text si prosím doma 

několikrát přečtěte ( každý podle svého uvážení ) a 

potom mi ho prosím nahrajte na SKYPU do naši 

čtvrťácké skupinky. Moc se těším na Vaše čtenářské dovednosti 😊 

 

LUCAS 

This is Lucas. He is six years old. He has brown hair and brown eyes. He has 

two moles on this face.  

He is wearing a green sweatshirt. 

Lucas has six colourful crayons: green, blue, purple, yellow, red and orange. 

He can't read yet, but he can draw well. 

 

 

5.třída 

Při naší poslední online hodině si procvičíme  angličtinu na pár cvičení, která 

Vám budu sdílet na obrazovce. Pak už se budeme věnovat lekci 11 – What´s 

time- str.24/celá a str.25/5 a 6 

Vaší samostatnou domácí prací bude stejně jako pro ostatní třídy ZOPAKOVAT 

SI SLOVÍČKA L1 -16, SPELLING, PROCVIČIT SI FRÁZE JAKO JSOU: 

JAK SE MÁŠ? KOLIK JE HODIN? KDE BYDLÍŠ? JAK SE JMENUJEŠ? CO 

MÁŠ/NEMÁŠ RÁD? ČASOVÁNÍ SLOVESA MÍT A BÝT, 2.STUPEŇ 



PŘÍDAVNÝCH JMEN, ŘADOVÉ ČÍSLOVKY…atd. 😊 Aby nám to potom 

ve škole šlo jako po másle 😊 

Pracovní sešit str.46/2,3 a 61/8. 

POZOR, POZOR!!! Zahrajete si na anglické televizní moderátory. Tento text si 

prosím doma několikrát přečtěte ( každý podle svého uvážení ) a potom mi ho 

prosím nahrajte na SKYPU do naši páťácké skupinky. Moc se těším na Vaše 

čtenářské dovednosti 😊 

My Dog 

I have a dog. His name is Dusty. He has yellow fur and he eats a lot because 

he is very big. Dusty’s favourite toy is a blue ball. He plays with it a lot. 

Sometimes he plays with my brother and me. We also go for a walk every 

day. We always go around the lake and then back home. Every weekend we 

go for a long walk in the forest. After we get home, Dusty goes to sleep in 

his brown basket. He sleeps in our living room, next to the sofa. I love my 

dog very much! 

 

 


