
Anglický jazyk pro 2. – 5. třídu 
Týden od 16.3.-20.3.2020 

 
Úkoly vypracované v pracovních sešitech a ve školních sešitech si nechte podepisovat od 
rodičů. Úkoly dělejte průběžně, ať se vám to nenakupí. 
 
Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi na školní mail: sindelova@zsliten.cz 

Věřím, že společně to zvládneme. 🙂 
Šárka Šindelová 
 

Za každý splněný týden, můžete dostat 🙂, pozn: 5x 🙂  = 1 
 
 
2.tř. - 1. procvičování psaní slovíček z lekce 4 - PS. s.47 (Unit 4), podle čísla napsat slovíčko, 
kontrola z uč.s.32 
          2. opakování abecedy : uč.s.52-53 (možné udělat si kartičky, jedna kartička jedno 
písmenko),                procvičování : seřadit kartičky (písmenka podle pořadí) 
odkaz: youtube.com DreamEnglish Kids, Matt, the alphabet 
 
3.tř. - 1.procvičování slovíček PS s.48 - podle čísel zapsat slovíčka 
         2. opakování abecedy (viz školní sešit), možné udělat si kartičky, jedna kartička jedno 
písmenko) 
procvičování : seřadit kartičky (písmenka podle pořadí) 
odkaz: youtube.com DreamEnglish Kids, Matt, the alphabet 
 
4.tř. - 1.procvičování slovíček PS s.63 (breakfast-wheat), buď pomocí slovníku - zakrýt v ČJ 
nebo v Aj slovíčka a říkat nahlas, nebo pomocí kartiček - z jedné strany slovíčko v ČJ, na 
druhé v Aj 
          2. PS s.40, cv.1,2- dokončit + úkol na konci této strany - napiš do sešitu English ( do 
školního) názvy jídel podle abecedy 
           3. PS s.41, cv.2 - vytvoř otázky + zaznamenej odpovědi: např. Do you like water? (Máš 
rád vodu ?) apod. 
 
5.tř.-   1 .CB (uč.) s.45 ,všechna cvičení přepiš do sešitu English : cv. 3a-  co dělá on/ona), cv. 
3b- spoj zájmena se slovesy, cv.4 - napiš, co dělá Molly, cv.5a, 5b- doplň zápory do vět 
          2. WB (prac.s) s.83- vypsat a naučit slovíčka z lekce 4 C (badge- play the violin), 
procvičování slovíček: ze slovníku nebo pomocí kartiček 
 
------------------------------------- 
 
Domácí úkoly pro anglický jazyk do 13. března 2020: 

2.tř:  
uč.str.32- opakování slovíček (a snake, a bat, a fox, a hedgehog, a mouse, a frog), možné 
udělat si kartičky (z jedné strany anglický výraz, z druhé česky), prac. sešit str. 57-
vystřihovánka 



 
3.tř.:  
uč.str. 42-  opakování slovíček (a sea, a sand, a sandcastle, a bucket, a spade, a towel), 
možné udělat si kartičky (z jedné strany anglický výraz, z druhé česky), prac. sešit str. 59-
vystřihovánka 
 
 
 
4.tř:  
Prac.list (Unit 5, otázky s  Do you…?)- vypracovat, naučit a vypsat slovíčka prac. sešit str. 63 
(breakfast-wheat), možné udělat si kartičky (z jedné strany anglický výraz, z druhé česky) 
 
5.tř:  
prac. sešit str. 83 (have dinner-watch TV), možné udělat si kartičky (z jedné strany anglický 
výraz, z druhé česky), uč. str. 44 cv. 2- přečíst 3 články+ jeden článek přepsat do sešitu 
English+spojit k tomu obrázky (A-I) 
 


