
Milí žáci, vážení rodiče,  

tento týden pokračujeme v sedmé lekci. Naučíme se nová slovíčka, abychom mohli popsat postavu.  

Úkoly pro tento týden: 

1. Zopakujte slovíčka z minulých hodin – v pracovním sešitě na str. 65 udělejte cvičení č. 1. 

Poslouchejte nahrávku č.8 (Track 8) a číslujte obrázky do čtverečků vedle postav. 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_8.m

p3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub  

 

2. V učebnici na str. 50 sledujte text a poslouchejte nahrávku č. 7.  

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_7.m

p3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub  

 

3. Vypište si do slovníčku nová slova: tall, short, fat, thin, old, young s českým překladem (viz 

slovník v pracovní sešitu vzadu). Ještě jednou si bez nahrávky přečtěte písničku na str. 50. Naučte 

se slova. 

 

4. V pracovním sešitě na str. 65 udělejte cvičení 2: čtěte slova a zakroužkujte to, které správně 

popisuje obrázek.  

 

5. Učebnice str. 51. Poslouchejte nahrávku č. 9, jak se dá popsat postava 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_9.m

p3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub  

Zkuste také popsat rodičům, sourozencům nebo spolužákům pár postav na str. 51 ústně. Začněte 

tím, že řekněte, kdo je na obrázku: holka nebo kluk. Potom popište, jestli je vysoký či ne a jaké má 

vlasy: 

He’s a boy. He’s tall / short. He’s got long/short brown/black/blond hair.  

 / She’s a girl.  She’s tall / short. She’s got long/short brown/black/blond hair. 

 

6. Pracovní sešit str. 66 – cvičení 1. Poslechněte nahrávku a zakroužkujte správnou postavu: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_10.

mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub  

 

7. Pracovní sešit str. 66 - cvičení 2: Podívejte se na obrázky, přečtěte všechny slova vlevo a popište 

písemně výšku, postavu, vlasy pana a paní na obrázku, použijte slova a věty vlevo. 

 

Děti, které NEchodí do školy, odevzdají své pracovní sešity třídním učitelkám během následujícího týdne, 

nejpozději však do 9.6., nám na kontrolu.   

 

 On-line hodiny pro žáky 3.B jsou nyní každou středu v 10 h. (3.6., 10.6., 17.6.). 

 

On-line hodiny pro žáky 3.A budou probíhat tyto čtvrtky ve 14:45 (11.6.). 

 

 

Přejeme Vám hodně úspěchu a teplých slunečných dnů, 

učitelé anglického jazyka,  

Olga Bendová a Jiří Adamec. 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_8.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_8.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_7.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_7.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_9.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_9.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_10.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD3_Track_10.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

