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ZADÁNÍ Z AJ – I.SCHYBALOVÁ  30.3. – 3.4.2020 

Milí žáci, 

Zasloužíte velkou pochvalu za úspěšné vyplnění online testu a za splnění úkolů z předchozího týdne. Podařilo se vám vytvořit 

nádherné projekty na téma Free time a My day, někteří ještě posílali St. Patrick´s Day – mind map. Udělali jste spoustu práce 

v pracovním sešitě. V učebnici jsme dokončili čtvrtou lekci, která byla docela těžká na gramatiku. Děkuji rodičům, že se vám 

věnovali a pomáhali.  

Tento týden si trochu vydechneme. Začneme novou kapitolu o bydlení. Většinu slovíček i vět jsme se již učili. Práci si opět 

rozložte, jak potřebujete. Tentokrát budeme hodnotit jenom pondělní testík, ostatní si vyplňte a založte. Pošlete jen v případě, že si 

nebudete jisti řešením. Mám od vás z předešlého týdne ještě hodně prací, budu je pročítat a pošlu vám k nim opět komentář a 

hodnocení. 

Zadání práce včetně příloh je i tentokrát na webu školy. 

Mějte se dobře a užijte si All Fools´ Day (1st of April)! 

I.Schybalová 

MONDAY         30th March, 2020 

Finishing UNIT 4 

1) Dokončení předchozí práce, kdo ještě nestihl 

2) Kontrola práce ve školním sešitě – z uč. 50/2 – cvičení bylo pro některé těžší, prosím zkontrolujte si, 

opravte a pamatujte: 

2. It´s my turn.    It is my turn.  Is it my turn? 

3. We have lunch at 1 o´clock.      Do we have lunch at 1 o´clock? 

4. They like football.       Do they like football? 

5. I´m in this photo.   I am in this photo. Am I in this photo_ 

6. Peter takes the bus to school.     Does Peter take the bus to school? 

7. Mr and Mrs Johnson have got a new PC.    Have Mr and Mrs Jonnson got a new PC? 

8. Jane finishes school at  quarter past 3.    Does Jane finish school at quarter past 3? 

Otázku tvoříme tak, že na 1.místo dáme SLOVESO (am, is, are, have…) nebo POMOCNÉ 

SLOVESO (do, does), na 2. místě je pak podmět (podstatné jméno/a nebo zájmeno) 

3) Nový online TESTík – Year 5 (odkaz v mailu v pondělí) 

Hodnocení: 

 

 

©Oxford University Press 

      Kdo má vše hotovo a má ještě chuť a sílu, může si začít čtvrteční práci 

Percent (%) Grade 

100 - 90 1 

89 – 80 2 

79 – 40 3 

39 – 20 4 

19 - 0 5 

5.B 
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THURSDAY         2nd April, 2020 

UNIT 5 – PLACES: 5A My room (vocabulary, prepositions) 

Uč. s. 52/1  

Poslech 2.43_classbook (ŠK.WEB – stopa 43) – poslechnout a opakovat (cvičit hezkou výslovnost) 

Nová slovíčka (nebo i ta, kde si nejste jisti s psaním) vypsat do Vocabulary (+nadpis, datum…) 

52/3 – nakreslit do English (možno si napsat i český překlad), umět předložky (říkat, psát, používat ve 

větách) 

(52/2 – dobrovolný, ústně) 

Prepositions – procvičení s písničkou: https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU&t=37s atd. 

PS s. 42/1-3  

 

FRIDAY          3rd April, 2020 

Furniture, prepositions  

Pracovní list – křížovka (ŠK.WEB) – vytisknout nebo vypracovat na papír, založit do portfolia 

Procvičení slovíček (nábytek, vybavení pokoje) – psaní: 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/vocabulary/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs 

Procvičení předložek – čtení a klikání: 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Uč. 53/3b, 4a – ústně 

PS 43/5, 6 (7,8 je dobrovolné, pro čiperky) 

 

____________________________________ 

Kdo by měl vše rychle hotovo a chtěl studovat více, může např. zde: https://www.twinkl.com/ 

nebo si číst časopis R+R – nově je zpřístupněn i zdarma online 

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-03CC.pdf 

Poslechy k březnovému číslu jsou zde: http://www.bridge-online.cz/casopis-rr/rr-march-2020/ 

https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU&t=37s
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/vocabulary/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.twinkl.com/
http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-03CC.pdf
http://www.bridge-online.cz/casopis-rr/rr-march-2020/

