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Dobrý den, 
zkontroloval jsem pracovní sešity z AJ, podívejte se na ně, chyby jsem opravil a okomentoval. 
Šikovní žáci mají v pracovních sešitech jednušky. Kdo nemá hotová cvičení v pracovním 
sešitě, doplní si je. Bylo by dobré doplnit si i cvičení, která jsou nevyplněná z doby před 
distanční výukou - kdo byl ve škole, má všechna cvičení hotová (a většinou i zkontrolovaná).  
 
Úkolem tohoto týdne bude zopakovat si slovíčka druhé lekce, abychom mohli příští týden 
začít lekci třetí. 
 
Nejprve bude potřeba pořádně zopakovat číslovky od 13 do 20. 
Na začátek si poslechněte písničku Teenager, kterou posílám formou zvukového souboru a 
jejíž text naleznete v učenici na straně 11. Vezměte si text před sebe a zazpívejte si ji 
několikrát opakovaně. Vyslovujte správně a zřetelně, slova nejsou úplně jednoduchá. 
 
Pak si do slovníčku (našeho linkovaného sešitu) napište: 
Anglické číslovky 13 - 20 
13 = thirteen 
14 = fourteen 
15 = fifteen 
16 = sixteen 
17 = seventeen 
18 = eighteen 
19 = nineteen 
20 = twenty 
Na zápis si dávejte pozor, slova jsou velmi těžká. Jsou to jedny z nejtěžších slovíček, jaká nás 
v letošním školním roce v angličtině čekají. 
 
Potom se podívejte v učebnici na stranu 12, prohlédněte si jmenovky dětí z fan clubu skupiny 
Superstars. Na to navazuje hádání jejich jmen pomocí dotazování. Poslechněte si zvukový 
soubor s názvem Otázky a zkuste se anglicky zeptat na věk a oblíbenou barvu všech členů fan 
klubu. 
 
Pak si poslechněte scénku z komiksu, který jste si již před prázdninami přečetli. Scénku 
najdete v souboru My friend is a monster 2. Znovu si poslechněte a vždy zkuste opakovat 
jednotlivé věty ze souboru Comics - repeat it. Zkuste to několikrát, dokud vám 
výslovnost nepůjde výborně. 
 
A nakonec úkol, který na čtení a příšerách navazuje: najděte si na internetu nějaké informace 
o svátku jménem Halloween, který slaví celý anglicky mluvící svět. 
Slavíte ho také? 
 
 
Ready! Steady! Go!!! 
 
M. Mašek 


