
Milí třeťáci a čtvrťáci,  

máme zde připravené úkoly pro třetí týden. Jsem ráda, že Vás výuka angličtiny v Gondolandu baví. Hodně z Vás mi to 
píše, proto to vím. 

Řekla jsem si, že jste tak šikovní, že klidně zvládnete tentokrát dva díly. 

Doufám, že koukáte na jednotlivé díly víckrát. Měli byste na ta videa koukat tak dlouho, až budete umět postavičkám 
jakoby napovídat. Prostě můžete nahlas říkat přesně to, co za chvíli uslyšíte. Potom pro Vás nebude vůbec žádný 
problém vypracovat pracovní listy.  

Kdo má možnost vytisknout pracovní listy, vyplňte a nalepte zezadu do velkého sešitu. Kdo nemá možnost tisku, 
opište si listy do sešitu rovnou. 

Nejdůležitější je, naučit se rozhovory z pracovních listů zpaměti. Pokud přemluvíte někoho z rodiny, kdo by si s Vámi 
rozhovory zkoušel, máte vyhráno. Za chvíli to budete umět a ještě se u toho nasmějete. Kdo se bude muset učit sám, 
nevadí. Vezměte si dvě postavičky (panenky, maňásky, plyšáky) a zkoušejte to hrát jako loutkové divadlo. 
Nezapomeňte měnit hlasy, ať se potom Vaši diváci opravdu pobaví. Klidně si vymyslete víc rozhovorů, podle toho, co 
z vašich hraček umíte říct a můžete počítat nebo si objednat. Napište mi, jestli se představení pro rodiče, sourozence 
či prarodiče vydařilo. 
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Ve třetím díle si zopakujete počítání do deseti. No to je jistě pro Vás brnkačka. 

V pracovním listě k tomuto dílu máte ukázkový rozhovor. Podle tohoto ukázkového rozhovoru doplníte další. 

Kdyby náhodou někdo nevěděl, o co v rozhovoru jde, píšu překlad do češtiny.  

 Kolik je tam švestek? 

 Nevím. 

 Počítej. 

 Je tam šest švestek. 

 Je mi jasné, že jste to věděli. Ale jen tak pro jistotu, kdyby vám třeba babička nevěřila ;) 

Vaším úkolem bude vyměňovat předměty, které počítáte, a počet předmětů. Takže doplňte postupně všechny 
rozhovory. 
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Ve čtvrtém díle si budeme objednávat jako v restauraci. Úkol podobný jako v minulém díle. Opět jen pro jistotu 
překlad prvního rozhovoru: 

 Můžu dostat nějaké hroznové víno a švestky, prosím? 

 Tu máte. 

 Děkuji. 

To by bylo vše k úkolům na týden od 30. 3. do 5. 4. 

Kdybyste si s něčím nevěděli rady, klidně mi pište e-mailem a já Vám poradím. 

V pondělí vystavím na stránky školy správně vyplněný první pracovní list, abyste si mohli opravit chyby. 

Nezapomeňte mi do neděle 5. 4. poslat vyfotografované nebo oskenované pracovní listy. 

Určitě všichni začněte na mobilu s Duolingem. Kdo to zkusil, už mi píše, jak moc ho to baví. Až se vrátíme do školy, 
porovnáme si, kam jste se se sovičkou dostali. Kdo bude nejdál? Sama jsem zvědavá. 

Mějte se co nejlépe, myslím na Vás 

Radka Melounová 


