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ZADÁNÍ Z AJ – I.SCHYBALOVÁ  18. - 22. 5. 2020   

                                      

Milí žáci, 

Tentokrát nás čeká sloveso CAN /ken/, znamená moci, umět. Setkáváme se s ním pozvolna od první třídy, nyní si jeho používání 
shrneme a upřesníme. Je to s ním vlastně hodně jednoduché – má ve všech osobách stejný tvar can nebo v záporu can´t. 
Nepřidává se k němu žádné –s ve třetí osobě. Tak ať vám to pěkně jde! 

Koukala jsem se také na míru odevzdávání prací – někteří jsou hodně aktivní a mají splněno vše, moc chválím! Někdo stále 
neposlal kvízy a rozhovor – zkuste zabojovat a, prosím, pošlete, ať vidím, jak vám to jde a zda není potřeba jevy ještě procvičit. 

Děkuji. 

Pěkný další týden přeji. (Pro některé již poslední doma.)  

I.Schybalová 

   OUP 

Shrnutí práce na tento týden:       

Uč. s. 58 

PS 48-49; (77/5.4, 5.5) 

English, Vocabulary, online cvičení 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Podrobně: 

MONDAY                    18th May, 2020 

CAN (moci, umět), CAN´T 

Uč. 58/1 – prohlédnout si komiks, poslechnout nahrávku, odpovědět na otázky, vyhledat věty s CAN/ 

CAN´T, napsat si nová slova do Vocabulary (datum, nadpis 5D - Mut´s Dream…) 

https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EXdZBv-AhOJPguzb97UUgl4BX_rPTt-p6fl-

KHl8MNg4ug?e=DcBGL9  

Uč. 58/2 – tabulku přepsat do English (+ datum: 18th May, nadpis: CAN = moci, umět /CAN´T) 

Sloveso CAN má ve všech osobách stejný tvar (pořád je to CAN, v záporu CAN´T, nic nepřidáváme, 

žádné –s ve 3.os.); CAN´T je zkrácený tvar od CANNOT – pozor, píše se dohromady 

- ústně tvořit věty podle tabulky, překládat do Č  

(např. I can fly. = Já umím létat. He can run like the wind. = On umí běhat jako vítr. She can´t ski. = 

Ona neumí lyžovat. Atd.) 

 

Doplňovačka: CAN or CAN´T 

Supermat ______ stop a train with one hand. He _____ run like the wind. ____ he fly? No, he _______ . 

I ______ speak Czech. My teacher _____ speak Chinese. Mickey and Millie _____ have a dog.  

 

- doplnit si, zkontrolovat podle Řešení, ohodnotit   … 

5.B 

Woof! Can you give me 

something yummy? 

Řešení: can, can, can, can´t, can, can´t, can 

https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EXdZBv-AhOJPguzb97UUgl4BX_rPTt-p6fl-KHl8MNg4ug?e=DcBGL9
https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EXdZBv-AhOJPguzb97UUgl4BX_rPTt-p6fl-KHl8MNg4ug?e=DcBGL9
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THURSDAY                  14th May, 2020 

Can, can´t 

Projít si tabulku can/ can´t, zopakovat si, co znamená česky, pravidlo pro používání 

Interaktivní cvičení: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs 

PS 48/1 – dokončit věty – musí tam být sloveso CAN + další sloveso (významové) z nabídky v rámečku 

PS 49/3 – napsat o sobě, co umíš/ neumíš, 8. - připiš celou vlastní větu, co umíš nebo neumíš 

- Toto cvičení prosím poslat ke kontrole. 

 

FRIDAY                  22nd May, 2020 

Can - questions 

Uč. 58/3 – doplnit tabulku – ústně, uvědomit si, jak tvoříme otázku (Can na 1. místě) a jak krátkou odpověď 

Řešení: Can you fly? Yes, I can.    

No, I can´t.  

PS 77/5.4, 5.5a, 5.5b – pročíst 

 

Do English – zapsat si oranžovou část (možno vzít novou dvoustranu, psát přes obě stránky, aby to bylo 

přehledné, + datum):      

CAN – kladná věta CAN´T  - zápor QUESTION = otázka SHORT ANSWERS = krátké odpovědi 

I can sing. I can´t sing. Can I sing? Yes, I can. No, I can´t.  

You can sing. You can´t sing. Can you sing? Yes, you can. No, you can´t. 

We can sing. We can´t sing. Can we sing? Yes, we can. No, we can´t. 

They can sing. They can´t sing. Can they sing? Yes, they can. No, they can´t. 

He can sing He can´t sing Can he sing? Yes, he can. No, he can´t. 

She can sing. She can´t sing. Can she sing? Yes, she can. No, she can´t. 

It can sing. It can´t sing. Can it sing? Yes, it can. No, it can´t. 

 

PS 48/2 – doplnit otázky a odpovědi podle obrázků ve cv. 1 (PAMATUJEME SI: CAN/ CAN´T ve všech os.)  

Prosím zkontrolovat si, ohodnotit, jak se dařilo (známkou nebo smajlíkem). 

Řešení: 

 

 

 

 

 

Interaktivní cvičení https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs

