
UČIVO ANGLIČTINA OD 15.  DO 19. 3.  2021    5. ROČNÍK 

OPAKOVÁNÍ 

 

–→Úkol: Pracovní sešit – na straně 38 – cvičení 2 – doplň křížovku 

–→Úkol: Pracovní sešit – na straně 39 – cvičení 3 – doplň DO nebo DOES 

–→Úkol: Pracovní sešit – na straně 39 – cvičení 4 – dej slova do správného pořadí a utvoř 

otázky 

–→Úkol: Pracovní sešit – na straně 39 cvičení 5 – poslechni si nahrávku, rozhodni o 

pravdivosti či nepravdivosti vět (true x false) a řešení doplň do tabulky  

 

–→Úkol: Pracovní sešit – na straně 38 – cvičení 1 – doplň věty (about yourself = o sobě) a 

celé věty zapiš DO KONTROLNÍHO LISTU!!! 

–→Úkol: Učebnice  - na straně 50 – cvičení 2  utvoř otázky dle vzoru a ZAPIŠ  DO 

KONTROLNÍHO LISTU!!! 

–→Úkol: Pracovní sešit – na straně 39 – cvičení 6 – odpověz na otázky (podle sebe) a 

odpovědi zapiš DO KONTROLNÍHO LISTU!!! 

 

 

Nové učivo  

Tentokrát budeme procvičovat četbu v angličtině. Určitě znáte některou z Ezopových bajek 

v češtině. Možná máte doma i knížku. V učebnici Project na straně 85 najdeš příběh s názvem 

Town Mouse and Country Mouse. Tvým úkolem bude  

 1) pustit si nahrávku a celý první sloupec si poslechnout a sledovat text 

2) potom si pouštět nahrávku přerušovaně po větách nebo odstavcích a číst nahlas! 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 



KONTROLNÍ LIST ZA TÝDEN 15. – 19. 3. 2021     5. ROČNÍK  

Jméno………………………………… 

Úkol 1: Pracovní sešit strana 38 -cvičení 1 Complete the sentences about yourself 

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

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

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

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

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

6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Úkol 2: Učebnice strana 50 -cvičení 2 Make questions. 

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

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

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

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

6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Úkol 3: Pracovní sešit strana 39 -cvičení 6 Answer the questions about yourself. 

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

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

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

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

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

6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


