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Anglický jazyk

3.BC

Moc vás všechny naposledy v tomto školním roce zdravím. Děkuji všem, kdo jste plnili zadané 
úkoly a posílali mi vypracovaná cvičení. Velké poděkování patří samozřejmě rodičům a všem, 
kdo vám s angličtinou pomáhal.

Tento týden si dokončíte cvičení v pracovním sešitě. Příští rok dostanete nové učebnice i 
pracovní sešity. Pokud vám něco v pracovním sešitě chybí, tak to nevadí.

PS 58/2 Vybarvěte obrázky podle zadání

numbers – čísla

clothes – oblečení

furniture – nábytek

face and body – obličej a tělo

pets – domácí mazlíčci

classroom things – věci ve třídě

animals – zvířata 

family – rodina

feelings – pocity

food – jídlo

favourite things – oblíbené věci

PS 59/3 Vyluštíš zprávu od Superstar?

PS 60 A, B (Možné odpovědi najdeš v souboru „Přílohy AJ“)

PS 61 Protože jsi jistě vše zvládl(a), můžeš si napsat své jméno do certifikátu.



Tímto se s vámi loučím, budu ráda, když mi napíšete (nebo rodiče :o), jak jste angličtinu 
zvládali. 

Přeji vám krásné prázdniny a těším se na vás v příštím školním roce!

5.B

Zdravím vás naposledy v tomto školním roce. Děkuji všem, kteří se mnou spolupracovali.

Tento týden si jenom zkontrolujte test z minulého týdne v souboru „Přílohy AJ“. V učebnici i 
pracovním sešitě byste měli mít hotové 4 lekce. Pokud vám ještě něco chybí, většina cvičení 
z PS má řešení na internetu v souborech „Přílohy AJ“.

Budu ráda, když mi dáte vědět, jak jste angličtinu na dálku zvládali, co pro vás bylo těžké.

Loučím se s těmi, kteří budou naši školu opouštět. Přeji vám mnoho úspěchů a spokojenosti. 
Nezapomeňte vrátit učebnici do angličtiny!

Těším se na viděnou s těmi, kteří zůstávají na naší škole. Vám učebnice i pracovní sešity 
zůstávají do příštího školního roku.

Všem přeji krásné prázdniny!

6.D

Moc vás zdravím naposledy v tomto školním roce. Velice děkuji všem, kteří posílali své úkoly, 
za spolupráci.

V souboru „Přílohy AJ“ si zkontrolujte cvičení na poslech a porozumění textu. V učebnici i 
pracovním sešitě byste měli mít dokončenou 1. lekci. Jestli vám ještě nějaká cvičení chybí, 
dokončete je. Většina cvičení z pracovního sešitu má řešení v souborech „Přílohy AJ“. To je 
pro tento týden vše.

Mějte se hezky, budu se na vás těšit v novém školním roce.

Přeji vám krásné prázdniny!



7.B

Moc vás zdravím naposledy v tomto školním roce. Děkuji za spolupráci všem, kteří mi posílali 
své úkoly.

Tento týden si dokončete pár cvičení v pracovním sešitě. Řešení k nim naleznete v souboru 
„Přílohy AJ“. Tam jsou i řešení z minulého týdne. Zbývat vám bude jenom závěrečně opakování
v PS str. 64-65. To si necháme na začátek školního roku, proto pracovní sešity nevyhazujte! 
Ještě jednou připomínám, že učebnice z angličtiny vám vyberu až v září, nový pracovní sešit si
ještě nekupujte.

PS 62/1

PS 62/2

PS 62/3

PS 62/4

PS 62/5

PS 63 I can…

Jestli máte chuť, napište mi, jak jste angličtinu na dálku zvládali, co bylo těžké, k čemu byste
se rádi vrátili.

Mějte se moc hezky, budu se na vás těšit v září!

Přeji vám krásné prázdniny!

8.C

Moc vás všechny zdravím naposledy v tomto školním roce. Velice děkuji všem, kteří se věnovali
angličtině a posílali mi zadané práce.

V souboru „Přílohy AJ“ si zkontrolujte opakování budoucího času s WILL z minulého týdne. 
Tentokrát vám nic nového zadávat nebudu. Lekci 2 dokončíme na začátku nového školního 
roku. 

Pokud máte nějaké připomínky, požadavky nebo cokoli jiného, budu ráda, když mi napíšete. 

Užijte si prázdniny a budu se na vás těšit v září!



9.ABCD

Moc vás zdravím, děkuji všem, kteří se věnovali angličtině a zasílali mi své práce.

Protože už se pravděpodobně se všemi z vás neuvidím, budu ráda, když mi napíšete, na jaké 
škole budete v příštím školním roce pokračovat.

Tímto se s vámi loučím. Přeji vám mnoho štěstí a úspěchů na střední škole. Ať se vám daří 
v angličtině a když budete mít cestu kolem školy, určitě vás ráda uvidím. 

Krásné prázdniny!


