
Week 5
Mladší školní děti

Jak na to: budu vám každý týden posílat pdf s úkoly, 
tipy na co kouknout, co si poslechnout, co si najít, co 

si nahrát. Mrkněte na to, kdyby něco, napište mi na 
karolina.shipstead@icloud.com, 604115928, spojit se 
můžeme i přes instagram (@karolinashipstead), viber, 
WhatsApp, telegram. Jo a až to budete mít, tak mi 

pošlete screenshot nebo fotku:) dík. k. 

mailto:karolina.shipstead@icloud.com


Zdravím a jdem na to:
Alhabet/ slovíčka

Namalujte si hada s 
políčkama pro každý 
písmenko abecedy. 
Možná trochu líp než 
já, ten konec se mi 
tam uplně nevešel… 
Sežeňte si kostku, jo 
ještě tužka bude 
potřeba, v případě, že 
je vás doma víc, 
sežeňte si i další 
hráče. A začněte 
házet, na každý 
políčko na kterým 
přistanete napište 
slovo, který začíná na 
dané písmeno.  

Variace pro 
odvážlivce- místo slov 
zkuste vymyslet věty, 
které na dané písmeno 
začínají. 

Jo a nezapomeňte si to 
všechno napsat, 
vyfotit a poslat mi 
to:) díky!



Movie time 

Pusťte si na YouTube 
tenhle krátkej film : 

https://www.youtube.com/
watch?v=38y_1EWIE9I 

A po vás chci tohle 

1. Jednoduchý nákres toho, 
co se dělo.  

2. Obrázek zkuste popsat.
(můj obrázek se týká 
Peppy, to aby vás to 
nezmátlo) napište 
slova, věty (Peppa is 
sleeping.), fráze (Good 
morning, How are you?) 

3. Pošlete mi fotku, dík:)

Návod jak si pustit ten film: 
označte si odkaz, který začíná 
https….a končí 9I. Vložte to do 
vyhledávače google a klikněte, 

kdyby to nešlo tak si na 
YouTube zadejte : 

Short movie snack attack



Experiment- lodička na jarový pohon/ a soap powered boat
A nakonec pokus. Návod posílám v angličtině so HAVE FUN!

material: 
Styrofoam tray 

Bowl full of water 
Liquid dish soap 

Toothpick 
•

instructions:  
Cut the styrofoam into this 

shape 
Put the toothpick into the 

dish soap so you can put the 
soap on the sides of the 

“boat”

And that’s it! Is it working? Make a video of it and let me know:)

Place your boat 
into the bowl 
and let the 
magic work.


