
Ahoj děti,  

 

Užily jste si o víkendu příjemného sluníčka? Doufám, že ano a mohly jste tak načerpat spoustu nových sil na 

další výzvy a úkoly, které Vás čekají v tomto týdnu. V úterý dokončíme téma o rodině a ve středu již přejdeme 

na nové téma, kterým bude "život na farmě". 

 

Úterý  

V učebnici Activity Book na str. 41 očísluj obrázky podle vět, které ti zde napíšu. Nejprve se je pokus nahlas 

přečíst, pak si obrázky teprve prohlédni a očísluj s pomocí anglického textu. Následně si je můžeš zkontrolovat s 

českým  překladem (viz níže na konci tohoto dopisu). 

 

1) Ronnie: Help me, mum. Mum: OK. Ronnie, call your sister. 

2) Ronnie: Rosie, come here. 

3) Rosie: Pull, pull. 

4) Mum: Rosie, call dad. Rosie: OK. 

5) Ronnie: Pull, dad, pull. 

6) Rabbit: Can I help? Dad: Yes, please. 

7) Hooray! 

8) Let's have a picnic. Yummy! 

 

Připomíná ti to některou českou pohádku?  

Tento příběh nám tak uzavírá kapitolu věnovanou rodině.   

 

 

Středa  

Jsem si docela jistá, že již znáte spoustu domácích a hospodářských zvířat, ale přesto se podíváme, jak se které 

zvíře v angličtině jmenuje, určitě najdeš nejaké zvířátko, jehož název uslyšíš poprvé.  K procvičování Ti skvěle 

poslouží CD-ROM, pod kapitolou č. 8 a dále na našich již známých stránkách British Councilu, 

zde https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/farm-animals.  

 

Zde jsou  zvířata, s kterými se setkáme v této kapitole: 

 

Horse (kůň) 

Cow (kráva) 

Sheep (ovce) 

Pig (prase) 



Cat (kočka) 

Dog (pes) 

Duck (kachna) 

Hen (slepice) 

Mouse (myš) 

Bee (včela) 

Earthworm (žížala) 

Butterfly ( motýl)  

 

V následující písničce se s farmářskými zvířaty můžeš setkat najednou. Jedná se o klasickou anglickou písničku, 

kterou se děti v Anglii učí již po několik generací. Všimni si,  že zvuky zvířat zní mírně odlišně než v češtině. 

Zde: 

https://youtu.be/5oYKonYBujg 

 

 

 

 

Překlad textu: 

1) Ronnie : Pomož mi, maminko. Maminka: OK. Ronnie, zavolej svou sestru. 

2) Ronnie: Rosie, pojď sem. 

3) Rosie: Tahej, tahej. 

4) Maminka: Rosie, zavolej tatínka. Rosie: OK. 

5) Ronnie: Tahej, tatínku, tahej. 

6) Králík: Můžu pomocí? : Ano, prosím. 

7) Hurá! 

8) Uděláme si piknik! Mňam! 

 


