
Úkoly z Aj – 3. ročník - 14. 4.  

Dobrý den, vážení rodiče, 

good morning children, 

dnes se děti naučí  písničku z učebnice na s. 48,  otevřou ji buď na tomto odkaze v sekci SONGS v lekci 

7, nebo na CD v PS.  

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs 

Unit 7- lekce 7 

přikládám překlad: 

In the street /in  d  stri: t/ = na ulici 

A woman and a dog  /  _    wumen end _ dog/                          Žena a pes  
waiting at the bus stop  / weitin(g)  et d bas stop/                  čekající na autobusové zastávce. 
Žena a pes  
čekající na autobusové zastávce. 
 
Chlapec a miminko 
čekající na autobusové zastávce. 
Chlapec a miminko 
a žena a pes  
čekající na autobusové zastávce. 
 
Muž a dívka 
čekající na autobusové zastávce. 
Muž a dívka 
a chlapec a miminko 
a žena a pes  
čekající na autobusové zastávce. 
 
Písničku si několikrát pusťte. Dobře se zaposlouchejte do postav, které v ní vystupují, abyste dokázali 
v uč. na s. 48 dole tyto postavy správně vyslovit. 
 
Zítra nás čeká testík, proto si zopakujte základní slovní zásobu v učebnici. Když si otevřete učebnici, 
na jejím vnitřním obale najdete tabulku. Má 2 sloupečky: Unit= lekce a Language /lengwidž/= jazyk. 
Pod tímto názvem = ve sloupečku Language jsou v podstatě tato základní slovíčka, tento sloupec si 
přečtěte od lekce 1 až po lekci 6. 

HAVE A NICE DAY  

S pozdravem Drahomíra Soldánová 

 
 
Úkoly z Aj – 3. ročník - 15. 4.  

Dobrý den, 
dnes nás čeká testík, který si otevřete na odkaze níže. Prosím změřte si čas, jak dlouho Vám bude 
trvat jeho vyplnění a do poslední otázky tento čas napište. Pokud se v otázce se stručnou odpovědí 
vyskytnou jednotlivá slova nebo slovní spojení, napište je buď anglicky nebo česky (překlad). 
 
test https://forms.gle/C3RrmFso7ChZkpHM6 
 

Good luck. 
S pozdravem Drahomíra Soldánová 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
https://forms.gle/C3RrmFso7ChZkpHM6


 

Úkoly z Aj – 3. ročník - 17. 4.  

Dobrý den všem, 
 
děkuji poctivcům za vyplněný test. I já jsem některé „červené“ odpovědi zkoumala, kde je chyba. 
Snad jste si pak přepočítali dosažené body a pochválili se. Moc času Vám test nezabral,( nebojte, 
nebude příště delší, já jsem ho tvořila víc než hodinu). Jde o to, abyste si uvědomili, co ještě 
potřebujete procvičit  případný volný čas věnujte opakování a procvičování. V této době se aspoň 
učte slovíčka, když už nemůžeme komunikovat.  
 

Dnes si znovu pusťte  písničku z učebnice na s. 48,  buď na tomto odkaze v sekci SONGS v lekci 7, 

nebo na CD v PS.  

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs 

Učebnice s. 48 dole: slovíčka z rámečku si opište do sešitu English- použijte novou stranu, nadepište 

7 – In the street, mezi každým slovem vynechejte řádek a napište si česky žena, pes, chlapec, 

miminko muž, dívka- nebo si obrázky nakreslete. 

Dnes se ještě naučíte básničku- i s pohybem, básničku si také opište do sešitu (to tučně vytištěné), 

výrazně ji orámujte a můžete doplnit i obrázek: 

https://elt.oup.com/parents-hubs-

resources/rhymes_action_games?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

Rhyme:… básnička 

Two little birds    ………………………….. 2 malí ptáci 

sitting in a tree. ……………………………… /sitin in _  tri: /…sedící na stromě 

My name´s Lucy,  

My name ´s Lee.  

Hello Lucy  

Hello Lee. 

Goodbye  Lucy  

Goodbye  Lee.  

Práci udělejte poctivě, výrazně, v příštím týdnu po dopsání další práce budu chtít stranu v sešitě 
vyfotit a poslat. 

Have a nice day and weekend.  

S pozdravem Drahomíra Soldánová 

 

 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/parents-hubs-resources/rhymes_action_games?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/parents-hubs-resources/rhymes_action_games?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

