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MOJI PŘÁTELÉ – MY FRIENDS  

Milí páťáci, čeká nás poslední lekce s názvem PEOPLE = LIDÉ. Věřím, že ji 
hravě zvládnete. Nejdůležitější je opět slovní zásoba, která je z velké části 
opakováním z předešlých ročníků. Tento týden ji máte opět i s poslechem. 
Úkolem je číst a porozumět popisu osob v učebnici a poctivě se naučit všechna 
slovíčka.  

              Pojďte na to! Držím pěsti! 

 

1. PS str. 77, 6A 

- Do sešitu Vocabulary na novou dvoustranu si napiš nadpis Moji 
přátelé – My friends.  

- Opiš si všechna slovíčka z 6A a procvič je jako obvykle. 

 

2. Učebnice str. 64, cv. 1 

- Poslech si pouštěj podle potřeby. Zastavuj, vracej, vyslovuj a opakuj 

každé slovíčko několikrát. 
https://www.youtube.com/watch?v=LKkJCN29c8g  

- Dívej se na obrázek. Potom si zakryj slovíčko a vyzkoušej se, jestli 

poznáš, co je na obrázku. 

 

3. PS str. 52, cv. 1 

- Popiš obrázek hlavy. Procvičíš si tak psaní nových slovíček. 
 

4. Učebnice str. 64, cv. 2 

- Nejdříve si pozorně a nahlas přečti, jak Rob popisuje sebe, svou 

sestru a pana učitele – postavu, hlavu, vlasy a oči.  

https://www.youtube.com/watch?v=LKkJCN29c8g


- Zkus si text přeložit sám. Potom si ho přečti ještě jednou a zkontroluj 
si svůj překlad každé věty v ŘEŠENÍ na 3. listu tohoto dokumentu. 

- Až porozumíš celému textu, doplň do vět 1 – 6 chybějící jména Rob, 

Julie nebo Mr Jones a věty napiš do sešitu English. Pozor na větu 2 

(musíš doplnit i sloveso) a větu 4 (musíš doplnit dvě jména). 
 

5. PS str. 52, cv. 2  

- Podle popisu nakresli jednoduše 3 zbývající osoby. 

- V angličtině se používá barva RED pro rezavé vlasy nebo vousy. 

 

A na závěr písnička pro dobrou náladu: 

https://www.youtube.com/watch?v=7zCNjzTEOeI 
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ŘEŠENÍ 

 

PS str. 52, cv. 1 

      2 eyes   3 ears   4 nose   5 moustache   6 mouth   7 beard    

 

Učebnice str. 64, cv. 2 

      Překlad popisu: 

Ahoj. Já jsem Rob. Nejsem velmi vysoký a jsem docela štíhlý. Mám krátké světlé 
vlasy a modré oči. 

Toto je moje sestra. Její jméno je Julie. Ona je vysoká a štíhlá. Má dlouhé 
blonďaté vlasy a také modré oči. 

Toto je můj oblíbený učitel. Jeho jméno je pan Jones. Je docela krátký a tlustý. 
Má hnědé oči. Nemá mnoho vlasů. Je holohlavý, ale má malý vous a knírek. 

 

1. Mr Jones is fat. 

2. Rob is quite slim. 

3. Rob has got short hair. 

4. Rob and Julie have got blue eyes. 

5. Mr Jones has got a beard. 

6. Julie is tall. 

 

  


