
UČIVO ANGLIČTINA OD 22.  DO 26. 3.  2021    5. ROČNÍK 

OPAKOVÁNÍ 

 

Pracovní sešit – na straně 76–z přehledu mluvnice si UDĚLEJ ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO 

SEŠITU viz kapitola 4.5 Přítomný čas prostý: otázky, 4.6 Přítomný čas prostý: 

krátké odpovědi   

 

–→Úkol : Pracovní sešit – na straně 41 – cvičení 3a – poslechni si nahrávku a vyber 

správnou možnost 

–→Úkol 1: Pracovní sešit – na straně 41 – cvičení 3b – doplň - zapiš kladné nebo záporné 

věty DO KONTROLNÍHO LISTU!!! 

–→Úkol 2: Pracovní sešit – na straně 41 – cvičení 4 – dej slova do správného pořadí a utvoř 

otázky. Potom odpověz na otázky a vše zapiš DO KONTROLNÍHO LISTU!!! 

–→Úkol 3: Přelož věty a  zapiš DO KONTROLNÍHO LISTU!!! 

–→Úkol: Pracovní sešit – na straně 41 doplň závěrečné opakování I can…  

 

Nové učivo  

I nadále budeme procvičovat četbu v angličtině. V učebnici Project na straně 85 příběh 

s názvem Town Mouse and Country Mouse. Tvým úkolem je následující: 

 1) pusť si nahrávku a celý druhý sloupec si poslechni a sleduj text 

2) potom si pouštěj nahrávku přerušovaně po větách nebo odstavcích a čti nahlas! 

Opakováním se snaž co nejlépe napodobit výslovnost, kterou slyšíš v nahrávce! 

V online hodinách se budeme příběhu ještě věnovat, budeme zkoušet četbu na známky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONTROLNÍ LIST ZA TÝDEN 22. – 26. 3. 2021     5. ROČNÍK  

Jméno………………………………… 

Úkol 1: Pracovní sešit strana 41 -cvičení 3b Write affirmative or negative sentences  

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Úkol 2: Pracovní sešit strana 41 -cvičení 4 Put the words in the correct order to make 

questions. Then answer the questions about yourself. 

 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol 3: Přelož: 

Kdy děláš svůj domácí úkol? ………………………………………………………………… 

Od půl čtvrté do čtyř hodin…………………………………………………………………… 

On hraje na housle a na klavír……………………………………………………………….. 

Ona neposlouchá rádio………………………………………………………………………... 

My se nedíváme na fotbal v televizi………………………………………………………….. 

V kolik hodin večeříte?..................……………………………………………………………. 

 


