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čtvrtek 7. 5. 2020 

Třída 2.F 

 

 

ČESKÝ  JAZYK 

- PS str. 25/3, 4  

- písanka str. 27 

- procvičovat slovesa na již doporučených internetových stránkách  

- četba dle návodu 

 

MATEMATIKA   

- PS str. 55/ 1 – 5 (nutno vysvětlit jednotky hmotnosti, ukázat výrobky, které 

máme doma, zvážit se) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

· Textbook page 52 – Story: The sunhat 

Audio nahrávka je dostupná na internetu: 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_06?cc=cz&selLang

uage=cs 

Poslechni si a pozoruj obrázky 

Přečti si překlad, abys věděl/a, že jsi vše správně pochopila 

· Transcription and translation: 

Spike, What are you wearing? 

Spikeu, co to máš na sobě? 

It’s hot. I’m wearing my sunhat! 

Je horko. Mám svůj klobouk (proti sluníčku) 



Take off you sunhat Spike! 

Sundej si ten klobouk Spikeu! 

No, I like my sunhat! 

Ne, mám rád svůj klobouk 

But Spike, Can you see? 

Ale Spikeu, vidíš? 

Yes. 

Ano 

Be careful Spike!! 

Buď opatrný Spikeu!! 

Oh Spike, what do you wearing now? 

Jé Spikeu, co to máš na sobě teď? 

· Translate these sentences into your notebook – přelož si tyto věty do sešitu 

§ Malá rada – použij k tomu text příběhu, který jsi právě slyšel/četl 

o Co to máš na sobě? 

o Mám na sobě tričko. 

o Mám rád tričko. 

o Sundej si tenisky! 

o Buď opatrný! 

· Budu ráda, pokud mi pošleš (tvoji rodiče) fotku překladu e-mailem 

(kuprova.perina@seznam.cz) · Textbook page 52 – Story: The sunhat 

Audio nahrávka je dostupná na internetu: 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_06?cc=cz&selLang

uage=cs 

Poslechni si a pozoruj obrázky 



Přečti si překlad, abys věděl/a, že jsi vše správně pochopila 

· Transcription and translation: 

Spike, What are you wearing? 

Spikeu, co to máš na sobě? 

It’s hot. I’m wearing my sunhat! 

Je horko. Mám svůj klobouk (proti sluníčku) 

Take off you sunhat Spike! 

Sundej si ten klobouk Spikeu! 

No, I like my sunhat! 

Ne, mám rád svůj klobouk 

But Spike, Can you see? 

Ale Spikeu, vidíš? 

Yes. 

Ano 

Be careful Spike!! 

Buď opatrný Spikeu!! 

Oh Spike, what do you wearing now? 

Jé Spikeu, co to máš na sobě teď? 

· Translate these sentences into your notebook – přelož si tyto věty do sešitu 

§ Malá rada – použij k tomu text příběhu, který jsi právě slyšel/četl 

o Co to máš na sobě? 

o Mám na sobě tričko. 

o Mám rád tričko. 

o Sundej si tenisky! 



o Buď opatrný! 

· Budu ráda, pokud mi pošleš (tvoji rodiče) fotku překladu e-mailem 

(kuprova.perina@seznam.cz) 

 

M. Dvorská 

 


