
12_anglický jazyk_4_Komiks a opakování 

Tento týden posílám poslední díl příběhu o kouzelné dračí koruně. A pokračujeme 

v opakování, tentokrát už 2. lekcí.                                     

 

1. uč. str. 59 – komiks – část 12 

obr. 1  It´s the end. To je konec. 

obr. 2  had               měl, minulý čas slovesa „mít“ 

             was not       nebyl, minulý čas slovesa „být“ 

obr. 3  The crown was in the sea for a thousand years.       (Ta) Koruna byla v moři tisíc let. 

 

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

 

S nahrávkou pracuj opět tak, jak jsme to dělávali ve škole. Zastavuj a opakuj každou větu 

nahlas. Pusť si ji několikrát. Nauč se 1 roli zpaměti. 

 

2. P. S. 58/2 – Pokračuj v křížovce tak, jako minulý týden. Tentokrát směrem dolů – down. 

 

3. velký oboustranný ofocený papír – 1. strana s názvem OPAKOVÁNÍ 

Až si zopakuješ slovíčka i z 2. lekce, napiš věty z prvních deseti řádků. Ale každý den jenom 

pár vět.  

ÚKOL NAVÍC PRO ŠIKULKY                       

V učebnici na str. 60 – 61 je nakreslený velký had s otázkami na opakování. Začni u hlavy na 

startu a zkus si postupně odpovídat na otázky. Budeme se tomu věnovat při našich on-line 

schůzkách. 

                                                                                                  

 

 

 

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


12_anglický jazyk_4_řešení 

2. P. S. 58/2 

1   BUG 

2   HALL 

3   SCARY 

4   SNOWING 

5   RIDE 

6   KITCHEN 

7   STOMACH ACHE 

8   MEAT 

12   BIKE 

13   BASKETBALL 

14   CASTLE 

16   SCIENCE 

20   WALKING 

25   ART 

3. 1. strana – Piš malým písmem, ať se tam věty vejdou. Slovo room můžeš zkrátit na r. 

I can ride a bike. She can play the violin. 

He can´t swim. We can´t sing. 

Can you dance? Can he ski? 

There´s a kitchen and a dining room downstairs. 

There are two bedrooms upstairs. 

Is there a bathroom? Are there two bathrooms? 

Where are you? Are you in the living room? 

It´s under the table. It´s in the drawer. 

The plant is behind the piano. 

There are two toys on the bed. 

 

 


