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Text zprávy: 

Milí rodiče a žáci, 

posílám vám zadání práce z angličtiny na čtvrtek a pátek.  

Pokud můžete, zastavte se v pátek nebo pondělí 8-13h ve vrátnici školy pro časopis R+R, 
budeme ho potřebovat od úterý 17.3. k domácí práci. Kdo si nemůže vyzvednout, napište 
mi, prosím, na školní mail schybalova@lobkovicovo.cz, pošlu vám oskenované stránky 
elektronicky.  

PRESENT SIMPLE: WH-QUESTIONS 

(Přítomný čas prostý–otázky, které začínají Wh-, např. When, Where, Who, Which, What…) 

Uč. s. 47/4 – opsat si tabulku do English (řešení: Where do you play tennis?, When does she 
go to school?) 

Uč. 47/5 do English napsat otázky a odpovědi podle vzoru 

Řešení: 2. When do you go to school? I go to school at……. (doplň čas nebo dny, kdy chodíš 
do školy) 

                3. Where does Molly have lunch? She has lunch at school. 

                4. When do we go home? We go home at… (doplň čas) 

                5. Where do you do your homework? I do my homework at home/ in my room/… 

                6. When do Mickey and Millie play tennis? They play tennis every Saturday. 

WHEN = kdy, WHERE = kde, WHO =  kdo, WHAT = co, WHICH = který (z dané nabídky, 
omezeného počtu) – napsat do VOCABULARY, do dvou sloupců, jak jsme zvyklí 

Spojte, vystřihněte a nalepte do English: 

___________________________________________________________________________ 

WHEN?              WHERE?              WHICH?                   WHO?                                WHAT? 

  

 

CO?                  KDO?                    KDE?                         KDY?                                 KTERÝ? 
___________________________________________________________________________ 
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Uč. 47/6 podle tabulky vytvořit otázky + odpovědět podle sebe – písemně do English 

Např. Do you play the piano? Yes, I do./ No, I don´t. 

  

PS s. 39/4, 6 – doplnit podle zadání a vzoru; 76/4.5, 4.6 – pročíst, tabulky překreslit do 
English 

  

Online procvičování: 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs – 
Exercise 4, 5 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/vocabulary/exercise2?cc=cz&selLangua
ge=cs 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/listening?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/pronunciation/exercise2?cc=cz&selLang
uage=cs 

  

V případě dotazů pište. 

Děkuji za spolupráci. 

Zdraví, 

I.Schybalová 
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