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Děkuji všem za odevzdání Minitestu č.6   

Dopadl velmi dobře. Jste moc šikovní. Máte u mě pochvalu, kterou sdělím i panu učiteli 

třídnímu! Známky jsou již zapsány v bakalářích. A připojuji dík i rodičům, kterým přidávám 

k jejich obvyklé (nemalé) práci ještě tuto a velice si vážím Vaší spolupráce.   

Než se vrhneme na další lekci – části těla, ještě si zopakujeme otázku, na 

množství. A zapíšeme do sešitu s nadpisem:  

Otázka na množství se slovesem mít – have got  

(můžete vytisknout, doplnit věty a nalepit do sešitu) 

!!! všimněte si, co dělá otázka s pořadím slov!!! 

Oznamovací věta:  

Máš jednoho bratra: You have got one brother.  

Otázka: Máš bratra?   

Have you got a brother?  

V dotazu na počet ještě před tuto otázku dám : How many brothers 

How many brothers have you got? 

Zkuste napsat s pomocí nápovědy otázku: Máš sestru?   

H_ _ _  you  g_ _  a  sister? 

A teď napište otázku: Kolik sester máš? 

H_ _   m_ _ _ sisters h_ _ _  you g_ _? 

(konec zápisu do sešitu) 

Super. Pro odpočinutí od psaní se můžete podívat na komiks na straně 31 

v učebnici. 
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 A teď jdeme na slovní zásobu lekce 7. Tu si zapište (vytiskněte, přilepte) do 

slovníčku: pro doplnění výslovnosti budete potřebovat pracovní sešit strany 

66-68. 

UNIT 7 (poslední lekce, kterou máme tento rok z učebnice probrat)  

Arm     /   /  paže 

Body     /   / tělo 

Clap (your hands)!  /      / Zatleskej/te (rukama)! 

Foot/feet   /   / chodidlo/a 

Hand(s)    /  / ruka, ruce 

Head     /  / hlava 

Kick (your legs)!   /       / kopej/te (nohama)! 

Leg(s)    /   / noha/y 

Or      /     / nebo 

Shake (your head)!  /   / Zakruť/te (hlavou)! 

Stamp (your feet)   /    / Zadupej/te (nohama)! 

Very     /   / VELICE 

Wave (your arms)!  /       / Zamávej/te (pažemi)! 

 

To je vše na tento týden (další úkoly pošlu až v týdnu od 25.5.). Těším se, že se v týdnu od 

25. 5. s některými z vás uvidím osobně ve škole! Úkoly těm, kteří zůstanou doma, budu dále 

posílat přes bakaláře a kolega bude zveřejňovat stejný soubor i na webové stránky školy.  

Ještě jednou děkuji moc za spolupráci! 


