
angličtina 

3.ročník : 

Procvičování části těla zvířat a člověka  

Pomocí 3 interaktivních her : 

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

dy_parts/Animal_parts_1_eq40211rp  ( zkopírovat adresu odkazu a vložit jej do internetového 

vyhledávače ). 

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

dy_parts/Parts_of_the_animals_rm7501zh  ( zkopírovat adresu odkazu a vložit jej do 

internetového vyhledávače ). 

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

e_body/Asterix's_body_parts_dg325kr  ( zkopírovat adresu odkazu a vložit jej do internetového 

vyhledávače ). 

 

Poslechové aktivity k procvičení tohoto učiva : 

Stačí jen spojit slova s obrázky a poslechnout si výslovnost. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-2 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-head 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/animal-body-parts-1 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/animal-body-parts-2 

 

Píseň The scary skeleton. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-scary-skeleton 

Po otevření tohoto odkazu si nejdříve projít slovní zásobu k tomuto poslechu v části 

PREPARATION  

( je nad  nad videem ), poté si pustit video “The scary skeleton”. Po poslechu videa ( třeba i 

opakovaném ), projít si hru ( je pod videem ). Cílem této hry je vkládat názvy částí lidského 

těla podle jeho počtu. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animal_body_parts/Animal_parts_1_eq40211rp
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animal_body_parts/Animal_parts_1_eq40211rp
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animal_body_parts/Parts_of_the_animals_rm7501zh
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animal_body_parts/Parts_of_the_animals_rm7501zh
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Parts_of_the_body/Asterix's_body_parts_dg325kr
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Parts_of_the_body/Asterix's_body_parts_dg325kr
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-2
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-head
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/animal-body-parts-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/animal-body-parts-2
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-scary-skeleton


Na základě videa a interaktivní hry vypracovat 2 pracovní listy  ( worksheets ) The crazy 

skeleton1 a The crazy skeleton2,  které přikládám ve formátu pdf. 

The crazy skeleton1 

Úkol č. 1 – Spojit čarami slovíčka s obrázky. 

Úkol č. 2 – Kolik máme jednotlivých částí těla ? Napsat je do správné části tabulky . 

The crazy skeleton2 

Úkol č. 3 – Vytvoř si v hlavě, nakresli a popiš bláznivou kostru živočicha.  

Úkol č. 4 – Zahrej si hru ( třeba i s bráškou nebo sestřičkou ] Házej a vymaluj. 

 

4.ročník : 

Opakování slovní zásoby o počasí  

Přikládám odkaz na poslechovou aktivitu příběhu k procvičení tohoto učiva. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/ali-and-the-magic-carpet  ( zkopírovat 

adresu odkazu a vložit jej do internetového vyhledávače ). 

Po otevření tohoto odkazu si nejdříve projít slovní zásobu k tomuto poslechu v části 

PREPARATION ( je nad  nad videem ),  

poté si pustit video “Ali and the magic carpet”. Po poslechu videa ( třeba i opakovaném ), 

projít si hru ( je pod videem ). Cílem této hry je seřadit a vložit na linky názvy mist, v jakém 

pořadí jimi na kouzelném koberci letěl.  

Na základě videa a interaktivní hry poté vypracovat 2 pracovní listy ( worksheets ) Ali and the 

magic carpet1 a Ali and the magic carpet2, které přikládám naskenované ve formátu pdf. 

Ali and the magic carpet1  

Úkol č. 1 – Pod obrázky napsat vhodná slovíčka. 

Úkol č. 2 – Číslicemi označit místa v jakém pořadí jimi na kouzelném koberci Ali letěl. 

Ali and the magic carpet2 

Úkol č.3  - Spojit čarami místa a počasí, jaké v příběhu bylo. 

Úkol č. 4 – Nakreslit obrázek a odpovědět několika větami na otázku What´s the weather like 

today? 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/ali-and-the-magic-carpet


Dokončení lekce č. 10 “Amazing animals”  - procvičováním slovíček a gramatiky ( viz učebnice 

a pracovní sešit  str. 48 – 51 ). 

Dny v týdnu, měsíce, základní a řadové číslovky, poznávání času a slovní zásoba k tématu 

počasí. – možno si vše znovu projít z pracovních listů. 

 

 

5.ročník: 

Procvičování slovní zásoby a gramatiky a dokončení lekce č. 4 “Time”- 1. část 

Učebnice str. 48 cv.č.1A, B – pročíst si informace a ústně vypracovat úkoly. 

Učebnice str. 48 cv.č. 3 – přečíst si text a na základě jeho porozumění do malého sešitu 

vypracovat tabulku ( je nad textem ) a cv.č. 3 ( odpovědět také písemně na základě 

skutečnosti na níže napsané otázky  ) : 

 Jak často máš ve škole tělocvik?                              Jaké činnosti, hry v něm děláte ? 

 

Část revision : 

Učebnice str. 50 cv.č. 1 a 2 vypracovat do malého sešitu. 

Pracovní sešit str. 40 cv.č. 1 a 2 vypracovat. 

 

K dalšímu procvičování přikládám 1 naskenovaný pracovní list ve formátu pdf 

Communication 1-3 

Přikládám 1 naskenovaný pracovní list v pdf formátu Wh-questions v present simple tense. 

Připomínám : who = kdo, what = co, where = kde, why = proč, which = který, whose = čí. 

 

Úkol navíc – není povinný 

Přikládám 1 internetový odkaz na interaktivní procvičování Wh-Questions v present simple 

tense  

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

ons/Who,_what,_where,_when,_why_tg30366rb  ( zkopírovat adresu odkazu a vložit jej do 

internetového vyhledávače ). 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/Who,_what,_where,_when,_why_tg30366rb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/Who,_what,_where,_when,_why_tg30366rb

