
Předmět: AJ - 5. ročník  
 
25.5.- 29.5.  
 
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly  
 
Milí rodiče a žáci,  
  
znovu Vám posílám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do pátku 29.5..  
 
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  
 
25th May (Monday) 
 
Hello pupils, how are you today? 
 

1. Milí žáci, dnes se budeme znovu věnovat minulému času. My už víme, jak vytvoříme 
minulý tvar u pravidelných sloves - přidáním koncovky -ed. 

 

I play - I played 
 
Taky už víme, že v angličtině existují také nepravidelná slovesa - a u těch se minulý tvar 
musíme prostě naučit zpaměti. 
 
Například už známe: 
 

I have  - I had 
 
I can - I could 
 



Dnes se podíváme na několik dalších nepravidelných sloves, u kterých se jejich minulý tvar 
musíme naučit zpaměti. Jsou to slovesa: 
 

see 
 

go 
 

buy 
 
Určitě víte, co tato slovesa znamenají :) Pokud ne, rychle si je vyhledejte ve slovníčku :) 
 

2. Otevřete si prosím učebnici na straně 50.  V cvičení 1 si přečtěte říkanku SCHOOL 
CLUB SHOW. 

 
Podívejte se na gramatiku v cvičení 2 a přečtěte si minulé tvary našich sloves. 
 

see - saw (čti: só) 
 
go - went (čti: went) 
 

 
buy - bought (čti: bót) 
 

3. Otevřete si učebnici na straně 51, vypište si slovíčka do slovníčku a naučte se je. 
4. Otevřete si pracovní sešit na straně 50 a vypracujte cvičení 1 - 3. 

 
26th May (Tuesday) 
 

1. Milí žáci, dnes budeme pokračovat s minulým časem a zopakujeme si tvoření otázek 
a krátkých odpovědí. Otevřete si učebnici na straně 50 a podívejte se na otázky v 
cvičení 4. Taky jsou tam napsané krátké odpovědi. 

2. Podívejte se na cvičení 5 na straně 51 a zkuste vytvořit několik otázek. 
3. V cvičení 6 podle obrázků doplňte věty. Napište si je do sešitu.  
4. Nakonec podle vzoru v cvičení 6 - část b napište do sešitu několik vět o své rodině 

nebo kamarádech - samozřejmě v minulém čase. 
 
28th May (Thursday) 
 

1. Otevřete si pracovní sešit na stranách 50 - 51 a vypracujte cvičení 4 - 6. 



2. Otevřete si pracovní sešit na stranách 52 - 53 a vypracujte cvičení 3 - 4. 
 
 
 


