
Angličtina 2. - 5. tř. (Mgr. Šárka Šindelová) 

Úkoly od 4.5- 7.5 

2. třída, Angličtina 

1. Opakování lekce Unit 4: vyplň pracovní list, který najdeš na webu školy po rozkliknutí odkazu Aj 2.-5.třída . 

Můžeš si ho vytisknout a poslat mi na mail nebo vyplnit do sešitu (na papír) a poslat. 

2. Procvičování slovíček: pets (domácí mazlíčci) na odkaze https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/7.pets-

unit3/pets1.htm  

 

3. třída, Angličtina 

1. Opakování lekce Unit 5: vyplň pracovní list, který najdeš na webu školy po rozkliknutí odkazu Aj 2.-5.třída . 

Můžeš si ho vytisknout a poslat mi na mail nebo vyplnit do sešitu (na papír) a poslat. 

2. Procvičování slovíček: clothes (oblečení) https://zsbcupice.cz/hot-

potatoes/anglictina/15.clothes/clothes1.htm  

 

4. třída, Angličtina 

1. Opakování lekce Unit 5: vyplň pracovní list, který najdeš na webu školy po rozkliknutí odkazu Aj 2.-5.třída . 

Můžeš si ho vytisknout a poslat mi na mail nebo vyplnit do sešitu (na papír) a poslat. 

2. Procvičování slovíček: food (jídlo) https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/16.food/food1.htm  

 

5. třída, Angličtina 

1. opakování slovíček, (viz překlad slovíček níže): Places in town: bank- train station 

2. opakování vazby I can/ I can´t ( já umím/ já neumím), PS str. 48/cv.1,2, str.49/cv.3 

               3.     Přelož slovíčka do Aj, přepiš do sešitu a pošli mi na mail. 

a)   zastávka autobusu-     e)  nemocnice- 

b)   náměstí-                                                                       f)  kostel-  

c) divadlo-                                                                       g)  nádraží-      

 

d) pošta-                                                                          h)  kino-  
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Úkoly od 27.4 -1.5. 

2. třída, Angličtina 

3. opakování názvů zvířat: PS str. 36, cv. 2 

4. opakování místností: PS str. 37, cv. 4,5 

5. procvičování sloves: PS str. 37, cv. 6 

 dobrovolné- opakování číslovek 1-12: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/2.numbers-1-    

12/numbers1.htm 

 

3. třída, Angličtina 

3. opakování dnů v týdnu a měsíců: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days- months/days-

months1.ht 

4. můžeš si napsat do sešitu slovíčka, která už umíš a poslat mi je na e-mail 

 

4. třída, Angličtina 

3. opakování can/can´t (umím/neumím) na odkaze: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-

rocnik/can/can1.htm 

4. opakování předložek:  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/prepositions/prep1.htm 

5. nová slovní zásoba: daily routines (každodenní činnosti) na odkaze: 

https://www.youtube.com/watch?v=zzdz7mDW0eI 

 

dobrovolný úkol- můžeš nadepsat na papír svojí oblíbenou činnost (My favourite activity + nakreslit (např. I 

go to bed + obrázek)  

 

5. třída, Angličtina 

3. PS str. 84 (UNIT 5 C, Places in town: vypiš + nauč se slovíčka : bank- train station) 

4. PS str. 46, cv. 1, cv. 2 

5. PS str. 47, cv.3 

6. Procvičování vazby there is/there are – otázky: doporučený odkaz k procvičování vazby there is/there 

are:                                                                                            

https://zsbcupice.cz/hotpotatoes/anglictina/20.there/there7.htm 

 

dobrovolný úkol- opakování: daily routines (každodenní činnosti) na odkaze: 

https://www.youtube.com/watch?v=zzdz7mDW0eI 

 

dobrovolný úkol- můžeš nadepsat na papír svojí oblíbenou činnost My favourite aktivity) + nakreslit (např. I 

go to bed + obrázek) 

 

 

Úkoly od 20. 4 -24. 4. 2020 

2. třída, Angličtina 
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6. opakování z předchozích lekcí, PS str. 35, cv. 1, PS str. 36, cv.1 

7. Nakresli sám sebe ve svém oblíbeném ročním období (na samostatný papír, viz PS str.33, cv.2), už se těším 

na vaše výtvory  

8. procvičování číslovek 1-10 odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw  

3. třída, Angličtina 

1. opakování z předchozích lekcí, PS str. 44, cv. 2,3 

2. PS str. 45, cv. 1,2 (nápověda  - všimni si rozdílu mezi oznamovací větou a otázkou: Your towel is red. Is your 

towel red?) 

3. opakování číslovek 1-20 (doporučuji zopakovat i písemně) na odkazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E  

4. třída, Angličtina 

6. vypracování posledního cvičení z PS , PS str. 49, cv. 2 

7. procvičování slovesa „být“ na odkazu https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/be2.htm 

8. PS str. 59 (vystřihni jednotlivá jídla + nalep do menu, můžeš i vybarvit + k obrázkům do menu napiš název 

jídla (např.salad), už se těším na vaše výtvory  

 5. třída, Angličtina 

7. Opakování vazby „there is/there are , nejdříve si přečti gramatiku v PS str.77 - (Unit 5 B - Places, 

slovíčka vypsat do slovníku a naučit (a bathroom - upstairs) 

8. PS str. 44, cv. 1b, PS str. 45, cv. 3, 4 

9. PS str. 84 (UNIT 5 B, vypiš + nauč se slovíčka : armchair-washbasin) 

doporučený odkaz k procvičování vazby there is/there are: https://zsbcupice.cz/hot-

potatoes/anglictina/20.there/there1.htm  
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Úkoly od 14. 4. do 17. 4. 2020 

 

2. třída, Angličtina 

9. procvičování z předchozí hodiny, PS str. 33, cv. 1 (doplň roční období: spring, 

10. PS str. 34, cv. 1 (doplň slovesa: run, climb, fly, jump, walk a doplň názvy zvířat: fox, bat, frog k procvičování 

sloves odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=eRe_8CrmSu0 

3. třída, Angličtina 

4. procvičování předchozí hodiny, PS 

5. PS str. 43, cv. 1 

6. opakování dnů a měsíců, odkaz: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-

months1.htm 

4. třída, Angličtina 

9. PS str. 47, cv. 2 

10. PS str. 48, cv. 1, 2 (doplň podle uč. str. 52 - 53) 

11. procvičování určování hodin, odkaz: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/time/time1.htm 

 5. třída, Angličtina 

10. PS str. 84 - (Unit 5 B - Places, slovíčka vypsat do slovníku a naučit (a bathroom - upstairs) 

11. PS str. 44, cv. 1a, cv. 2 

12. doporučený odkaz k procvičení přítomného času prostého (present simple) 

 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_statements.htm 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_negation.htm 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/simple_present.htm 
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Úkoly od 6. 4. - 10. 4. 2020 

2.tř.-  

1. uč s.36, cv.1 - naučit slovíčka: walk(chodit), swim(plavat), fly(létat), sing(zpívat), k výslovnosti 

pomůže na www.seznam.cz /slovník (zadej slovíčko + stiskni audio) 

 2. uč.s.36, cv.4 - nauč se slovíčka: run(běžet), jump(skákat do výšky), climb(lézt), hop(skákat), k výslovnosti stejný 

postup 

 3. prac.sešit s. 32, cv.1,2,3 

k dalšímu dobrovolnému procvičování odkaz: www.learnenglishkids/britishcouncil.org. 

-doporučuji najít "speak and spell", "listen and watch" apod. www.zsbcupice.cz/pro- žáky/anglický 

jazyk- 

vhodné pro procvičování Aj 3.-5.tř.  

          

3.tř.-  

1. PS s.40, cv.1 (pomůže ti uč.s.45/cv.1, cv.2   

2. PS s.41, cv.1, cv.2  

3. naučit slovíčka: dirty - špinavý, wet - mokrý, clean - čistý, dry - suchý 

k výslovnosti pomůže na www.seznam.cz /slovník (zadej slovíčko + stiskni audio) 

 

k dalšímu dobrovolnému procvičování odkaz: www.learnenglishkids/britishcouncil.org. 

-doporučuji najít "speak and spell", "listen and watch" apod. www.zsbcupice.cz/pro- žáky/anglický 

jazyk- 

vhodné pro procvičování 3.-5.tř. 

 

4.tř.-  

1. PS s.44, cv.1,2 

2. PS s.46, cv.1,2 (v uč.s. 50-51 najdeš odpovědi na otázky) 

k dalšímu procvičování: www.learnenglishkids/britishcouncil.org,  www.zsbcupice.cz (viz předchozí 

odkaz) 

 

5.tř.-   

1.PS s.83 - naučit slovíčka a vypsat do slovníku, Unit 5 A: (a bedside table- a wardrobe + prepositions -

behind, in front of, opposite, under)   

 

2. PS s.42, cv.1, 2(dobrovolně), cv. 3 

3. PS s.43, cv.5, cv. 6 

k dalšímu procvičování odkaz: www.helpforenglish.cz, slovní zásoba/okruhy slovní zásoby/slovíčka z 

učebnice/project , www.zsbcupice.cz (viz předchozí odkaz) 
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