
Milí žáci, 

 

Moc Vás zdravím a posílám látku na tento týden (16.3.-20.3.), již jsem zaslala i na skolaonline. 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, pište na krylova@lobkovicovo.cz 

Cvičení na procvičení již probrané látky si zkontrolujeme po příchodu do školy.  

Můžete posílat i průběžně.  

S pozdravem 

Lenka Krylová 

_________________________________________________________________ 

16.3. 

napsat so školního sešitu polovinu slovíček Unit 6 (jsou vzadu v Pracovním sešitě strana 96)) 

stačí Anglicky a česky, výslovnost není třeba opisovat 

plus malé opakování 

1.Doplň do vět There is, There are, Is there?  Are there? 

____________________  two books under the table.  

____________________ one apple in your bag.  

___________________ three people on the street.  

____________________ a book on the chair?  

___________________ oranges in the fridge ?  

  

2.Utvoř množní čísla  

One apple  -   two apples                                               One person-  

One fish-                                                                         One child-  

One man-  

One toothbrush  -                                                          One woman-  

One watch  -                                                                  One glass-  

 



17.3. napsat do sešitu druhou polovinu slovíček 

plus malé opakování 

Doplňte some nebo any  

Have we got _______ bananas?  

I have got  __________ lettuce.  

I haven´ got____________tomatoes.  

Has she got  ______  salt?  

I want ________ water.  

No, we don´t need_______ bananas.  

She has got _______ money.  

We have got _________  bananas.  

Have we got _________ pizza?  

We haven´t got ________ pears.  

 ___________________________________________________________________ 

20.3. učíme se slovíčka 6 lekce a podíváme se na nějakou pohádku v AJ(například Pepa the Pig) 

(rozšiřujeme si tím slovní zásobu) 

 

plus malé opakování 

1. Doplňte správně There is nebo There are   

______________a book on the table  

______________ three cats in the garden.  

______________ a pencil on the table?  

_______________ three dogs in the garden?  

_______________ four pencils on the floor.  

  

 

 



2. Utvoř množné číslo  

A man -                                                a fish-  

a child -                                                a wath-  

a glass -                                                a toothbrush-  

A person -                                            a man-  

an orange -  

  

2. Napište krátké odpovědi  

Is there a man in the classroom?        No, ______  ________.  

Are there dogs in the shop?                  Yes, ______  ________.  

 

Procvičovat lze na www.oup.com/elt/project 

www.twinkl.co.uk/offer 

nebo věci, které chcete procvičit zadat do vyhledavače a k tomu napsat testyonline 

 

 


