
Angličtina ( week from 18th to 22nd May ) 

3. ročník : 

Interaktivní procvičování slovní zásoby na téma barvy a oblečení – „clothes and colours“ 

Přikládám 6 internetových odkazů, na kterých si tato slovíčka lze procvičit.  

Colours : 

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

ours_qp20886hy 

Clothes : 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-1 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-2 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-accessories 

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

_Clothes_Listening_ax98228ku 

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

thes_(Listening)_iv475yd 

( zkopírovat adresy odkazů a vložit je do internetového vyhledávače ). 

 

S tématem “oblečení” úzce souvisí věty What are you / is she / is he wearing ? ( Co máš / má 

právě teď na sobě oblečené ? ) a I´m / you´re / she´s / he´s wearing.......( Mám / máš / má 

právě teď oblečené......). 

 

Přikládám 4 internetové odkazy k procvičování : 

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

thes_Vocabulary_pu16478os 

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

at_are_they_wearing$_no122vf 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/He'

s_wearing..._be5610jm 
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https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/Wi

nter_clothes_bv11591pc 

( zkopírovat adresy odkazů a vložit je do internetového vyhledávače ). 

 

Další procvičování na základě písně a pracovních listů 

Přikládám internetový odkaz písně Button up, button up, zip, zip ( Zapni si knoflík a zip ) :  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sounds/button-up -( zkopírovat adresy odkazů a vložit 

je do internetového vyhledávače ). 

Aktivity s poslechem Button up, button up, zip, zip: 

 Listen, watch, and sing with Sam and Pam. ( Poslechnout zkusit si zazpívat se Samem a 
Pamem píseň z videa ). 

 Play a vocabulary game to practise the words from the song. ( Zahrát si hru na procvičení 
slovíček z písně – je pod videem ). 

 Fráze z písně : 

Now it´s time to get your coat on. – Je právě čas si obléct tvůj kabát. 

What will we play today ? - Na co si budeme dnes hrát ? 

 Bake me a cake as fast as you can. – Upeč mi dort jak jen rychle umíš. 

Put it in the oven for baby and me. – Dej ho do trouby pro miminko a pro mě. 

A sailor went to sea to see what he could see. – Námořník se vydal na moře, aby uviděl, co 
mohl. 

But  all that he could see was the bottom of the deep blue sea. – Ale vše, co viděl, bylo dno 
mořské hlubiny. 

The Grand Old Duke of York had ten thousand men and he marched them up to the top of 
hill to see the dragon in its den.  – Velkolepý vévoda z Yorku měl deset tisíc mužů ( vojáků ) a 
vedl je na vrchol kopce, aby spatřili draka v doupěti. 

But when the dragon saw them he roared so loud they came running down again.– Když je 
ale drak uviděl, zařval strašně hlasitě a muži se dali na útěk znovu dolů z kopce. 

Jack and Jill went walking chattering and talking up the hill, down the hill merrily. Jack a Jill 
se procházeli po kopci nahoru a dolů a vesele klábosili. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/Winter_clothes_bv11591pc
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They got to the top, decided to stop and Jack said : „ Jill, what can you see?“ – Jak se dostali 
na vrchol, zastavili se a Jack řekl : „Co vidíš, Jill?“ 

I spy with my little eye something beginning with the letter sound mmmmmm. Špicluji svým 
malým očkem něco začínající na písmeno mmmmmmmmmmm. 

 

Po poslechu videa ( třeba i opakovaném ) vypracovat 3 pracovní listy  ( worksheets ) 

Přikládám 3 naskenované pracovní listy v pdf formátu The button up1, 2, 3. 

Vysvětlení úkolů : 

Úkol č. 1 na 1. pracovním listě souvisí s úkolem na 3. pracovním listě.  

Nejdříve na 1. pracovním listě ve cv.č. 1 doplnit chybějící písmena do slov k obrázkům,  

poté na 3. pracovním listě vymalovat oba obrázky kabátů. 

Na 1. obrázek  dokreslit knoflíky a na 2. obrázek zip. Oba obrázky vystřihnout.  

Při poslechu písně vždy, když zazní “button up, button up, zip, zip,” tyto obrázky postupně 

zvedat. 

Úkol č. 2 : 

Spojit obrázky se slovy. 

Úkol č. 3 : 

Postupně si říkat slova z obrázků a v  

1.řádku napsat písmeno „b“ pod slovo začínající hláskou „b“. 

2. řádku napsat písmeno „s“ pod slovo začínající hláskou „s“. 

3. řádku napsat písmeno „d“ pod slovo začínající hláskou „d“. 

Úkol č. 4 : 

Zakroužkovat správné písmeno ve sloupci, kterým začíná slovo na obrázku nad ním. 

 

 

 



4.ročník : 

Interaktivní procvičování předložek „on ( na ), in ( v ) , under ( pod ), between ( mezi ), next 
to ( vedle ), behind ( za ), opposite ( naproti ), in front of ( před ) 

a frází There is a/one …./ There are…. 

Přikládám 8internetových odkazů k procvičování tohoto učiva : 

Prepositions : 

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

https://www.youtube.com/watch?v=5Tf0DLBkkzw 

https://www.youtube.com/watch?v=PKFgBK5fbfc 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Preposition
s_of_place/Prepositions_-_Listen_and_choose_ly593l 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Preposition
s_of_place/Prepositions_of_place_-_listening_exercise_sf7167cf 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Preposition
s_of_place/Prepositions_of_place_rd1522zh 

Fráze There is a/one ........ There are...... 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/There_is_-
_there_are/There_is_-_there_are_na601gy 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Preposition
s_of_place/Places_in_town_-_reading_comprehension_tz14279fj 

( zkopírovat adresy odkazů a vložit je do internetového vyhledávače ). 

 

Na základě těchto interaktivních aktivit vypracovat 5 pracovních listů ( worksheets ) : 

Přikládám 3 naskenované pracovní listv pdf formátu Prepositions1, 2, 3.  

Přikládám 2 naskenované pracovní listv pdf formátu There is a/one, there are1, 2. 
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5.ročník : 

Z učebnice a pracovního sešitu si opakovat a procvičovat slovní zásobu a gramatiku 4. 
lekce 

Příprava na testování : 

V pracovním sešitě str.68 – vypracovat cv. č. 2 a přepsat jej do malého sešitu. 

V pracovním  sešitě  str. 68  vypracovat cvičení č. 3. 

 

Nové učivo – lekce č. 5 Places 

Učebnice str.52 cv.č. 3A –Grammar ( Prepositions ) – do malého sešitu nakreslit obrázky a 
připsat k nim předložky. K procvičení lze použít tento internetový odkaz : 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise1?cc=global&selLanguage=en 

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

Písemně do malého sešitu vypracovat podle obrázků cv.č. 3B ( podle příkladu nad obrázky 

psát celé věty ). 

 

Do slovníčku si zapsat novou slovní zásobu cv.č. 1 z učebnice na str. 52 ( Vocabulary ) a 
procvičit si některá slovíčka prostřednictvím tohoto internetového odkazu : 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/vocabulary/exercise2?cc=global&selLanguage=en 

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

 

Pracovní sešit str. 42 cv.č. 1 vypracovat. 

Pracovní sešit str. 43 cv.č. 5 ( na základě pravdivosti popisu obrázku napsat do volných 

čtverečků háček nebo křížek a pokud je věta špatně, přepsat ji na řádek pod ní ). 

Na základě vypracovaného cv.č. 5 vybrat z nabídky a doplnit do vět.vhodné předložky. 

 

Interaktivní procvičování tohoto učiva : 

( další předložky – ABOVE =nad, NEAR= blízko ON THE RIGHT OF = napravo od, ON THE LEFT 

OF = nalevo od , BESIDES = vedle ). 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise1?cc=global&selLanguage=en
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Přikládám tyto 3 internetové odkazy : 

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

s_of_place/prepositions,_flat_ou23015m 

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

s_of_place/preposition-_house_ot54297zn 

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

s_of_place/On,_in,_under,_above,_next_to,_in_front_of,_between_ar155oq 

( zkopírovat adresy odkazů a vložit je do internetového vyhledávače ). 

 

Úkol navíc – není povinný 

Na základě těchto interaktivních aktivit vypracovat pracovní listy ( worksheets ): 

Přikládám 4 naskenované pracovní listy ve fromátu pdf Prepositions of place1 – 4.    
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