
Předmět: AJ - 5. ročník 
  
6.4.- 8.4.  
 
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly 
  
Milí rodiče a žáci, 
  
znovu Vám posílám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do středy 8.4.. 
  
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 krásné Velikonoce. 
  
Zdraví, 
  
Dagmar Kalábová 

 
 



 
 
 
 
  
6th April (Monday) 
  

1. Jelikož nám tento týden začínají Velikonoce, zopakujeme si slovní zásobu. Podívejte 
se na videa a opakujte nahlas: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=edOO0aV9gfk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5BH0LjFanSY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CoG0aGoDa5Y 
 

2. Vypracujte si interaktivní cvičení (odpovědi si zkontrolujte tlačítkem Finish a Check 
your answers). 
 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(E
SL)/Easter/EASTER_CRYPTOGRAM_gr112lo 
 

3. Máte rádi křížovky? Jednu pro vás mám: 
 
 
https://www.liveworksheets.com/ar93328tm 
 
7th April (Tuesday) 
 

1. Dnes budeme ještě chvilku pokračovat s Velikonocemi. Přečtěte si text a vypracujte 
interaktivní cvičení: 

 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Ea
ster/Easter_Reading_ju99136ui 
 
 

2. Napište mi prosím anglicky pár vět o Velikonocích, co máte rádi, co nemáte. Jaké 
tradice dodržujete ve své rodině a pod. Úkol mi můžete vyfotit mobilem a poslat jako 
přílohu na můj e-mail: dagmar.kalabova@perunka.cz, nebo si ho založte do portfolia 
k pozdější kontrole. Pokud si dáte záležet, čeká vás za vypracovaný úkol jednička :) 

 
3. V posledním úkolu se podíváme na příběh o malém pianistovi. Vím, že jsme se 

minulému času pouze začali věnovat, jsem si ale jistá, že příběhu porozumíte - 
nemusíte rozumět úplně všemu, samozřejmě. A pokud  se mrknete na stránku 17, 
cvičení 3 v učebnici, určitě přijdete na to, jakým způsobem vytvoříme u pravidelných 
sloves minulý čas. Řekneme si to pak společně ve škole, jestli jste měli pravdu ;) 
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https://www.youtube.com/watch?v=4GsjEPRMzdw 
 

HAPPY EASTER!!!!  
 
Your English teacher. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4GsjEPRMzdw

