
Předmět: AJ - 5. ročník  
  
  
20.4.- 24.4. Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly  
  
Milí rodiče a žáci,  
 
znovu Vám posílám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do pátku 24.4..  
  
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!  
  
 Zdraví,  
  
Dagmar Kalábová  
 
20th April (Monday) 
 

1. Hello!!!! How are you? 
Minulý týden jsme se seznámili se zajímavými fakty o dvou hlavních anglicky mluvících 
zemích - pamatujete kterých? Které informace vám utkvěly v paměti? 
Dnes si přiblížíme  další dvě země, kde se mluví hlavně anglicky. Jsou to Kanada (Canada) 
a Austrálie (Australia). Nejdříve se podívejte na videa: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kGhRmpNcWjk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qb7uOC1TXNI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=R17lFCTNDw8&t=154s 
 

2. Otevřete si učebnici na straně 66 a podívejte se na cvičení 1 a 2. Napište si do 
slovníčku první dva sloupce slovíček ze strany 67 v učebnici a naučte se je. 

 
 

3. Otevřete si pracovní sešit na straně 66 a vypracujte cvičení 1 a 2. 
 
 
21st April (Tuesday) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kGhRmpNcWjk
https://www.youtube.com/watch?v=qb7uOC1TXNI
https://www.youtube.com/watch?v=R17lFCTNDw8&t=154s


1. Nejdříve se napište do slovníčku druhý a třetí sloupec slovíček ze strany 67 v 
učebnici a naučte se je. Potom si otevřete pracovní sešit na straně 67 a vyplňte 
cvičení 3 a 4 - pomohou vám s tím cvičení 3 a 4 v učebnici na straně 67. 

 
23rd April (Thursday) 
 
Dnes si zopakujeme, co si pamatujeme o čtyřech anglicky mluvících zemích. 
 
Otevřete si sešity a přepište si do nich otázky. Odpovězte na ně. Nezapomeňte prosím 
napsat datum :) 
 
What is the name of the capital of the UK? 
What is the name of the capital of the USA? 
What are some other big cities in the UK? 
What are some other big cities in the USA? 
What is the currency in Great Britain? 
What is the currency in the USA? 
Who is the head of state in the UK? 
Who is the head of state in the USA? 
What interesting facts about the UK do you know? 
What interesting facts about the USA do you know? 
What is the capital of Canada? 
What is the capital of Australia? 
What are other big cities in Canada? 
What are other big cities in Australia? 
What interesting things do you know about Canada? 
What interesting things do you know about Australia? 
 
 
 


