
Předmět: AJ - 5. ročník 
 
30.3.- 3.4. 
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly 
 
Milí rodiče a žáci, 
 
znovu Vám posílám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do pátku 3.4.. 
 
Odevzdávání úkolů přes Školu OnLine je možné pouze z žákovského účtu, na rodičovském 
se zobrazí jen zadání. Pokud by se Vám nezobrazoval přiložený soubor, prosím nahlédněte 
na stránky lobkovicovo.cz, kde je v pravém horním rohu okénko VÝUKA - COVID19, a tam 
byste měli úkoly také najít.Prosím, vyzkoušejte, zda vše funguje. V případě potíží nebo 
potřeby konzultace k učivu se ozvěte. 
Děkuji za spolupráci! 
 
Přeji hodně sil a pokud možno klidný týden. 
 
Zdraví, 
 
Dagmar Kalábová  
 
30th March (Monday) 
 

1. Feelings (pocity). Zopakujeme si slovíčka, kterými vyjádříme, jak se můžeme cítit. 
Podívejte se na video. Která slovíčka už znáte a která jsou pro vás nová? Uhodnete, 
co znamenají? Prosím, zapište si nová slovíčka do slovníku. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7uY2HrQ9qQ8 
 
Věděli byste vypracovat toto cvičení? 
 
file:///C:/Users/Dagmar%20Kalabova/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8w
ekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/emojis-feelings%20(1).pdf 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7uY2HrQ9qQ8


 
file:///C:/Users/Dagmar%20Kalabova/Desktop/emojis-feelings%20(1).pdf 
 
 
 
 



Pro vypracování dalšího cvičení klikněte na link. Vpravo se vám objeví kolonka: 
Download the worksheet. Klikněte na ni, pak si můžete cvičení otevřít nebo uložit. 
Pro kontrolu mi můžete vypracované cvičení poslat ve Wordu přes Školu online nebo 
na můj e-mail: dagmar.kalabova@perunka.cz 

ttps://busyteacher.org/25684-feelings-and-emotions-vocabulary-with-emojis.ht
ml 
 

2. Nakreslete si na prázdný papír A4 dva lidi. Popište je, např. He/she is 15 years old. 
He/she is tall and slim. He/she has got long brown hair…. oči, nos, zaměstnání, 
koníčky, jméno, adresu, atd. Pak si představte, že se ti lidé potkali a vymyslete 
rozhovor mezi nimi. Vypracovaný úkol můžete vyfotit třeba na mobil a poslat mi ho, 
nebo si ho založte do portfolia a až se vrátíme do školy, odevzdáte mi ho. 

 
31st March (Tuesday) 
 
1.Pamatujete na písničku? Zazpívetej si ji: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 
 
 
2.Vypracujte interaktivní cvičení: 
 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Qu
estions/Present_Simple_ph12728rx 
 
 
Odpovědi si zkontrolujte sami - tlačítko Finish a Check your answers. 
 

3. Napište deset různých otázek. Například: Can you swim? Does your brother like 
ice-cream? Do Kangaroos live in Europe? Are you happy?... Otázky mi znovu 
můžete vyfotit na mobil a poslat jako přílohu na můj e-mail, nebo si je založte do 
portfolia. 

 
2nd April (Thursday) 
 

1. Vypracujte interaktivní cvičení: 
 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Re
ading_comprehension/Prince_Charles_and_his_bed_ea6173ee 
 
 
 

2. Znáte tato slovesa? Podívejte se na video: 

https://busyteacher.org/25684-feelings-and-emotions-vocabulary-with-emojis.html
https://busyteacher.org/25684-feelings-and-emotions-vocabulary-with-emojis.html
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Questions/Present_Simple_ph12728rx
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Questions/Present_Simple_ph12728rx
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Reading_comprehension/Prince_Charles_and_his_bed_ea6173ee
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Reading_comprehension/Prince_Charles_and_his_bed_ea6173ee


 
https://www.youtube.com/watch?v=ikC80uIEAp8 
 
Vypracujte interaktivní cvičení: (Odpovědi si zkontrolujte sami - Finish - Check your answers) 
 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Act
ion_verbs/Action_verbs_mg40194dh 
 

3. Nakonec si zazpívejte písničku o protikladech: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UGggDSBvLXs 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ikC80uIEAp8
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Action_verbs/Action_verbs_mg40194dh
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Action_verbs/Action_verbs_mg40194dh
https://www.youtube.com/watch?v=UGggDSBvLXs

