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ZADÁNÍ Z AJ – I.SCHYBALOVÁ  25. - 29. 5. 2020   

                                      

Milí žáci a rodiče, 

Tento týden některým nastane změna v podobě návratu do školy. Já budu i nadále zajišťovat distanční vzdělávání – přes web, 
maily, Forms, kdo byste měli zájem i přes Teams (tam je ale nutné mít aktivovaný studentský účet na ŠOL).  

Prosím, abyste si dále intenzivně pracovali. Budete mít aspoň trochu náskok do budoucna. Pokud by nějaké učivo nebylo jasné 
nebo nešlo, pište.  

Opět chválím za pěknou práci, zvláště Terku za projekt o městě a všechny, kteří již zvládli formu emailu (pozdrav, oslovení, zpráva, 
rozloučení, jméno) a sami posílají dotazy a odevzdávají úkoly. Šikulky! 

Děkuji rodičům a prarodičům, kteří bdí nad vaším učením a pomáhají. Ještě bych měla prosbu: Kdo budete letos opouštět školu 
(stěhování, odchod na gymnázium atd.), nezapomeňte před prázdninami odevzdat barevnou učebnici Project 1 (podepsanou a 
opravenou) paní učitelce ve třídě, případně do kanceláře školy a dejte mi vědět. Děkuji. 

Pohodový návrat do školy. / Poklidné domácí učení přeji! 

Zdraví, 

I.Schybalová        OUP 

 

Shrnutí práce na tento týden:        

(Uč. s. 59 hra, 62/1,2) 

PS 49/4, 50/1,(2),6; 51/ I can… 

online cvičení, test, sebehodnocení 

_____________________________________________________________________________________________ 

Podrobně: 

MONDAY                    25th May, 2020 

Can - procvičování 

Zopakovat si, jak se používá sloveso can, jak tvoříme zápor, otázku a krátkou odpověď (uč., English, PS) 

PS 50/4 – pročíst si plakátek, poslech + označit  pro can,  pro can´t, b – o Jessice, c – o sobě podle vět 

v plakátu, cv. C prosím poslat ke kontrole 

https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EUIkN1-3ohJHvQDfdH3DjegByk-

o2zErW6HBjXWctrHz5A?e=BieGMz  

Řešení: 

     

 

           

 

 

 

5.B 

Woof! 

Can I go to 

school, too?  

No, you can´t. You 

haven´t got a face mask. 

https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EUIkN1-3ohJHvQDfdH3DjegByk-o2zErW6HBjXWctrHz5A?e=BieGMz
https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/schybalova_lobkovicovo_cz/EUIkN1-3ohJHvQDfdH3DjegByk-o2zErW6HBjXWctrHz5A?e=BieGMz
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(Uč. s. 59 – hra pro zájemce (říkat vše anglicky) – aspoň pročíst a rozumět) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/modals-can-and-cant (uspořádání slov do vět – 

vypnout si zvuk - Mute) 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/can.htm (odpovídání na otázky - krátké odpovědi) 

POZOR na apostrof ‘  přepnout na angl. klávesnici, pak dát shift zároveň s klávesou vedle enteru s ¨ (nebo jinak – 

záleží na klávesnici) 

- Dát si Vyhodnotit, možno zkusit opakovaně a zlepšovat se 

 

THURSDAY                  28th May, 2020 

Progress check 

Procvičení učiva z Unit 5 (can/ can´t, zařízení pokoje, předložky, místa ve městě, there is/ are…) 

Uč. s. 62 (hlavně cv. 1 a 2 – stačí ústně) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/modals-can-and-cant (uspořádání slov do vět – 

kliknout na slovo a pak do prázdného rámečku) 

http://elovivo.com/introenglish/en/intro_english/lessons_wordlist/basic_english_lesson_13/lesson13c_ex.html 

(zaklikávací cvičení) 

PS 51/6, 50/1 

Řešení:  

 

 

 

 

 

 

 

FRIDAY                  29th May, 2020 

Opakování na test – Unit 5 

PS 51/I can… (u 3. úkolu použij správně tvar CAN  

a na správném místě) 

50/2 věty s There is/ There are… + jednoduchý nákres (kdo je si jistý, že bezpečně umí, stačí projít jen ústně) 

Test – https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/test?cc=cz&selLanguage=cs prosím vyplnit elektronicky a poslat PDF nebo 

screen shot (Print Screen) na mail. Děkuji. 

Sebehodnocení – vyplnit si a založit (kdo nemá možnost tisku stručně do English nebo aspoň ústně) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/modals-can-and-cant
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/can.htm
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/modals-can-and-cant
http://elovivo.com/introenglish/en/intro_english/lessons_wordlist/basic_english_lesson_13/lesson13c_ex.html
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/test?cc=cz&selLanguage=cs
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NAME: ………………………….…………………………………………….  DATE: …………………………………………………………………….. 

 

 
PROJECT 1 - SELFEVALUATION – UNIT 5                    

                                                                                                               I can…                            

YES 
 

OK 
 

NO 
 

1. Umím říkat a psát názvy vybavení pokojů (chest of drawers, sink, curtains…).    

2. Správně používám předložky s místem (in front of, behind, opposite…).    

3. Používám vazbu There is/ There are…    

4. Umím pojmenovat místnosti v domě.    

5. Dokážu vypracovat projekt o svém pokoji.    

6. Umím popsat svůj dům/ byt.    

7. Znám názvy míst ve městě.    

8. Dokážu se domluvit ve městě – pozdravit, zeptat se slušně (Excuse me, 
please…), kde se něco nachází, na otázku odpovědět, rozloučit se. 

   

9. Zvládnu správně používat sloveso moci/umět (can) v kladném, záporném, 
dlouhém a krátkém tvaru a vytvořit otázku. 

   

10. Umím stručně pohovořit o městě/ místě, kde žiji.    

11. Zdokonaluji se v práci s technologiemi (email, word, webový prohlížeč, 
překladač…) 

   

 

Komentář: ____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


