
angličtina 

3.ročník : 

Pokračujeme v procvičování Parts of human´s and animal´s body 

 

Přikládám odkaz naší už známé písničky Head, shoulders, knees & toes – „Hlava, ramena, 

kolena a palce ( Děti, rozhýbejte svá tělíčka !“ ) 

https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg ( zkopírovat adresu odkazu a vložit jej do 

internetového vyhledávače ). 

 

nebo si ji můžete zazpívat s doplňováním chybějících slovíček  

https://www.youtube.com/watch?v=AKSGQHtuTeE ( zkopírovat adresu odkazu a vložit jej do 

internetového vyhledávače ). 

 

Písemné procvičování na pracovních listech 

Přikládám 1naskenovaný pracovní list ve formátu pdf  The parts of body. 

Přikládám 1 naskenovaný pracovní list ve formátu pdf The body parts of animals. 

Přikládám 1 naskenovaný pracovní list ve formátu pdf The body parts crossword. 

 

Úkolem dalšího pracovního listu “Cut and glue”je rozstříhat obrázky částí lidského těla a 

nalepit je do správných okének. 

Z posledního pracovního listu “Make your own monster” si tentokrát lze vytvořit vlastní 

příšerku ( vystřihnout a libovolně nalepit  části hlavy na obrázek příšerky ).  

 

Na závěr procvičování přikládám odkaz písničky z youtube : 

“This is me“ ( to jsem já ) 

 https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI ( zkopírovat adresu odkazu a vložit jej do 

internetového vyhledávače ). 

Úkol navíc – není povinný 

https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
https://www.youtube.com/watch?v=AKSGQHtuTeE
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI


Přikládám 1 naskenovaný pracovní list v pdf formátu The human´s parts of body. 

 

 

4.ročník : 

Opakování probrané gramatiky lekce č. 5 a č. 10 z učebnice Chit Chat 2 

Present continuous a present simple tense ( přítomný čas průběhový a přítomný čas prostý 

se slovesem “to be” a dalšími probranými významovými slovesy) 

 

Nejdříve bych chtěla připomenout základní pravidla tvoření těchto dvou časů. 

Při tvorbě kladných vět u času prostého pracujeme se základním tvarem významového 
slovesa. Ve 3. osobě j.č. přidáme koncové -S , jinak se nic nemění.  

Když tvoříme zápor, pracujeme s pomocnými slovesy DON´T, DOESN´T a významovým 
slovesem. 

V otázce se do hry stejně jako u záporu dostává na začátek věty  pomocné sloveso DO, které 
se ve 3. osobě j.č. mění na DOES  opět  s významovým slovesem. 

Např. :  

I play the piano on Mondays. ( Hrávám na klavír každé pondělí. ) She plays the piano every 
day. ( Ona hrává na klavír každý den. )       

They don´t play the piano every day. ( Oni nehrávají na klavír každý den. ) He doesn´t play 
the piano on Mondays. ( On nehrává na klavír každé pondělí. )  

Does she play the piano on Mondays ? ( Hrává ona na klavír každé pondělí ? ) Do we play the 
piano every day? ( Hráváme na klavír každý den? ) 

 

U průběhového času použijete pomocné sloveso TO BE a ve všech osobách je významové 

sloveso zakončeno na –ING. 

V záporu  průběhového času významové sloveso zakončíme na -ING. Pomocná slovesa však 
budou v záporu. 

Otázku tvoříme tak, že příslušný tvar slovesa TO BE  dáme na začátek věty a významové 
sloveso je opět zakončeno na  -ING. 

 



Např. :  

She is ( she´s ) playing  the piano right now. ( Ona hraje na klavír právě teď. ) They are  

( they´re ) playing the piano right now. ( Oni hrají na klavír právě teď. ) 

He is not( he isn´t ) playing the piano right now. ( On nehraje na klavír právě teď. ) You are 
not (you´re not ) playing the piano right now. ( Ty / Vy nehrajete na klavír právě teď. ) 

Is he playing the piano right now ? ( Hraje právě teď na klavír ? ) Are they playing the piano 
right now ? ( Hrají na klavír právě teď ? ) 

Vkládám na procvičování : 

2 naskenované pracovní listy ve formátu pdf Present simple tense1 a Present simple tense2   

1 naskenovaný pracovní list ve formátu pdf Present continuous tense. 

Present simple tense1 

V 1. cvičení se tvoří kladné věty vkládáním  příslušného tvaru slovesa „to be“ ( Např. I am / 
I´m sad. ).  

Ve 2. cvičení se tvoří záporné věty  - příslušný  tvar slovesa „to be“ + záporka „not“ ( Např. : 
My friends are not / aren´t  hungry. ). 

Ve 3. cvičení se z kladných vět tvoří otázky vložením příslušného tvaru slovesa „to be“ na 
začátek věty ( Např. : I am hungry. ---- Am I hungry ? ). 

Present simple tense2 

Úkolem  je vkládat správný tvar daných významových sloves do kladných oznamovacích vět. 

Present continuous tense  

Úkolem je nastříhat daná slovesa z dolní části listu a nalepit je ke správnému obrázku. 

Interaktivní procvičování  

Přikládám odkaz na další procvičování kombinace těchto dvou časů 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Pres

ent_simple_and_present_continuous/Present_simple_and_continuous_me8171oo ( zkopírovat 
adresu odkazu a vložit jej do internetového vyhledávače ). 

Úkol navíc – není povinný 

Vytvořit a napsat na volný kus papíru otázky na věty č.4, 6, 10 a 12 a záporné věty na věty 
č.1, 5, 9, 11 a 13 v pracovním listě Present simple tense2.  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_simple_and_continuous_me8171oo
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_simple_and_continuous_me8171oo


5.ročník: 

Procvičování slovní zásoby a gramatiky a dokončení lekce č. 4 “Time”- 2. část 

Učebnice str. 50 cv.č.4A – do malého sešitu si písemně vytvořit osnovu podle učebnice. 

Přikládám odkaz na poslechovou část tohoto cvičení  

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=global&selLanguage=en ( zkopírovat 

adresu odkazu a vložit jej do internetového vyhledávače. Po otevření této stránky kliknout na 

“page 50, exercise 4a” ).  

Po třeba i opakovaném poslechu písemně vypracovat nejdříve osnovu a poté cv.č. 4B ( 

doplnit věty informacemi z osnovy a přepsat je do malého sešitu ). 

 

Hrátky s výslovností anglické hlásky  /ɒ/ a /əʊ/ 

Učebnice str. 79 Unit 4 cv.č. 1A, C a č. 2  

Na základě výše uvedeného odkazu zkopírovat adresu a vložit jej do internetového 

vyhledávače. Po otevření této stránky kliknout na “page 79, exercise 1a, 1c a 2” ). 

Po poslechu cv.č. 1A do malého sešitu písemně vypracovat cv.č. 1B ( zařadit slova z tabulky 

ke slovům DOG /dɒg/ a PHONE /fəʊn/ ). 

Učebnice str. 85 Unit 4 -  poslech příběhu o dvou myškách   

Na základě výše uvedeného odkazu zkopírovat adresu a vložit jej do internetového 

vyhledávače. Po otevření této stránky kliknout na “page 85, exercise 1a” ). 

Po třeba i opakovaném poslechu ústně si vypracovat cv.č. 1a, b  a do malého sešitu písemně 

vypracovat cv.č. 2 ( vložit slova z tabulky do správných sloupců ). 

Pracovní sešit str.41 cv.č. 4 – správným uspořádáním slov vytvořit otázky a odpovědět na ně 

podle sebe. 

 

Pro další poslechové aktivity přikládám odkazy na : 

intonaci tzv.Wh-questions 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/pronunciation/exercise2?cc=global&selLanguage

=en 

procvičování slovní zásoby 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/vocabulary/exercise1?cc=global&selLanguage=en 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/pronunciation/exercise2?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/pronunciation/exercise2?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/vocabulary/exercise1?cc=global&selLanguage=en


https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/vocabulary/exercise2?cc=global&selLanguage=en 

rozhovor 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/listening?cc=global&selLanguage=en 

 

Na závěr procvičování lekce č.4 si můžete vypracovat online test 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/test?cc=global&selLanguage=en 

 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/vocabulary/exercise2?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/listening?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/test?cc=global&selLanguage=en

