
Vážení rodiče, milé děti! 
Učivo tohoto týdne bude pro někoho už známé a částečně probrané (mám na mysli hlavně 3.A), pro někoho ne, ale pro všechny jsme připravili 
video s vysvětlením učiva lekce 6 (UNIT 6) v naší učebnici tak, aby děti mohly studovat doma samostatně. Proto doporučujeme VŠEM si to video 
prohlédnout. Jsou v něm nahrávky k jednotlivým cvičením v učebnici, vysvětlení nové slovní zásoby a gramatiky.  
Před zhlédnutím videa prosím děti, aby si připravily učebnici, pracovní sešit a tužku.  
Některá poslechová cvičení máte na CD, které jste obdrželi spolu s pracovním sešitem. Můžete si je sami pustit, nejsou tam ale všechna, většinou 
jenom pár z celé lekce. Ve videu však vám nabídneme další poslechová cvičení. Video najdete zde https://www.youtube.com/watch?v=8AI0R-
fuTIQ  
Prosím předem o schovívavost, je to amatérsky nahrané bez jakýchkoliv zkušeností s natáčením a úpravou filmů. Video má aspoň trochu 
napodobit hodinu ve škole, aby děti studovaly samostatně a bez rodičů zvládli učivo. K tomu ale budou potřebovat strávit nějaký čas u počítače, 
který jim nahradí učitele. Budu ráda, pokud dostanu zpětnou vazbu, jestli něco podobného má vůbec smysl a jak byste videa chtěli do budoucna 
případně upravit a jestli je mám vůbec nadále točit.    

 
Níže posíláme slovní zásobu a fráze, které se objevily ve videu a úkoly.  
 
Úkoly (30.3. – 5.4.):  

1) Podívejte se na video hodinu https://www.youtube.com/watch?v=8AI0R-fuTIQ  
2) Přepište slovíčka do slovníčku (viz níže) 
3) Prac.sešit str. 51: cv. 1 (jen trénujeme slovíčka: nazýváme předměty dle obrázků, viz video), cv. 2  

4) Prac. sešit str. 52 cv. 2, str. 53 cv. 3 
 

Další týden potřebujeme hlavně dobrou znalost slovíček, tak se na to prosím zaměřte. Pokud děti budou chtít a máte možnost 
úkoly naskenovat, můžete nám je poslat na mail: bendova@zsstjicin.cz (3.B), adamec@zsstjicin.cz (3.A) 
 
Přejeme Vám všem hodně úspěchu a trpělivosti.  
Učitelé angličtiny, Adamec Jiří a Bendová Olga.  
 

1. Slovíčka: 
ON – na 
IN – v 
UNDER – pod   
House – dům  
Flat  - byt 
Room – pokoj 
Table – stůl, 
Chair – židle,  
Bookcase – knihovnička,  
Cupboard – skříňka, komoda, 
Bed – postel,  
Wardrobe – skříň,  
Washing machine – pračka 
Bedroom – ložnice,  
Bathroom – koupelna,  
Kitchen – kuchyň,  
Sitting /living room – obývací pokoj,  
Hall – předsíň,  
Where…? – Kde 
I – já 
You – ty /vy 
He – on 
She – ona 
It – on, ona, ono (objekty a zvířata) 
 
Fráze:  
Where is a pencil? 
Where is a red pencil? 
A red pencil is in the table.  
 
  he  
Is  she in the room?  Yes, he/she/it   is. 
  it    No, he/she/it     isn’t.  
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