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

Úkoly na týden od 23.3. - 27.3. 
 
Od tohoto týdne budu posílat další pracovní listy, které jsou k procvičování učiva. Za vypnění pracovních 

listů a vypracování úkolů z každého týdne, můžete dostat 🙂. Pozor změna! Za 3x 🙂 = 1 !!!  
 
Vyplněné PL a domácí úkoly z každého týdne mi zasílejte na školní mail: sindelova@zsliten.cz do ČT do 
17 h. Pokud nemáte tiskárnu a nemůžete si PL vytisknout, vyplňte si cvičení na zvláštní papír a děti 
mi  ho odevzdají ve škole, až se uvidíme. V PA dopoledne vám zašlu na web školy vyplněné PL a cvičení, 
které si sami opravíte a potvrdíte "SK" (společná kontrola). Opravené PL a úkoly mi už neposílejte. 
 
Doporučení: využívejte audionahrávky k písničkám, říkankám atd. z pracovních sešitů (2.-4.tř.). Váš 
přístupový kód naleznete na 1.vnitřní straně PS. 
 
2.tř. - 1. PL č.2 (Unit 4)- vyplnit 
          2. PS s.30/cv.1,2 (nápověda: It can/can´t climb- umí/neumí lézt, It can/can´t jump- umí/neumí skákat,  
          it can/it can´t run- umí/neumí běhat     
          3. PS s.59- vystřihovánka (viz uč.s.36)     
         
odkaz k procvičování: https://www.learningchocolate.com/ audio slovní zásoba, děti můžou pracovat 
samy, můžete vyzkoušet sekci "animals", ale i jiné odkazy můžete vyzkoušet 
 
 
3.tř. - 1.PL č.2 (Unit 5)- vyplnit 
          2. PS s.38/cv.1,2 (nápověda: I can see....- Já vidím) 
          3. PS s.59- vystřihovánka (viz uč.s.46) 
 
odkaz k procvičování: https://www.learningchocolate.com/- audio slovní zásoba, můžete sekci "beach", 
ale i jiné odkazy můžete vyzkoušet 
 
 
4.tř. - 1. PL č.2 (Unit 5) - k procvičování slovní zásoby z PS s. 63 
          2. Pl č.3 (Catch-up 8)- nápověda. fruit (ovoce), other food (další jídlo) 
 
odkaz k procvičování: https://www.learningchocolate.com/- audio slovní zásoba, můžete sekci 
"food", ale i jiné odkazy můžete vyzkoušet 

            
5.tř.-  1 .CB (uč.) s.46/cv.1 (pouze odpovědi písemně do English sešitu),cv.2 (ústně)  
          2. CB s.47/cv.2 (odpovědi do English sešitu), cv.3a, 3b- do English celé věty  
          3. CB s.47cv.4,5- užití tázacích zájmen "where" "when" před pomocným slovesem "do/does"!!! 
          4. PS s.38/cv.1,2,3,4,5 (poslech si můžete udělat podle CD z PS) 
 
k dovysvětlení gramatiky: vždy na konci PS je shrnutí a vysvětlení gramatiky k jednotlivé lekci 
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