
Předmět: AJ - 5. ročník 
 
1.6.- 5.6. 
 
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly 
 
Milí rodiče a žáci, 
 
znovu Vám posílám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do pátku 5.6.. 
 
 
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 

 

1st June (Monday) 

 

1. Milí žáci, otevřete si prosím pracovní sešit na straně 53 a vypracujte cvičení 6. 

 

2. Dnes se podíváme na otázky. Jak tvoříme otázky v angličtině. 

 

Věděli byste vytvořit otázky na tyto odpovědi? 

 

1. My name is Dagmar. 

2. I like films. 

3. I was born in Slovakia. 

4. Today I am wearing jeans and a T-shirt. 

5. I didn´t have breakfast today. 

6. Last weekend I went to the cinema. 

7. I have got one brother. I can´t play the guitar. 

Nyní se podívejte na video se základními otázkami: 

https://www.youtube.com/watch?v=2jiHJ8Km78I 

 

3. Otevřete si učebnici na straně 53 a zkuste napsat celé otázky. Pište do sešitu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2jiHJ8Km78I


2nd June (Tuesday) 

 

1. Jelikož už umíme anglicky mluvit o minulosti, o tom, co se už stalo, podíváme se taky na to, 

jak říct někomu o svých plánech do budoucnosti. 

2. Otevřete si prosím učebnici na straně 54.  

3. Podívejte se na video, kde spolu slon a žirafa mluví o svých plánech: 

https://www.youtube.com/watch?v=hCMliGn3WTk 

 

A na další: 

https://www.youtube.com/watch?v=SuMFgKTisKs 

 

 

 

Takže používáme přítomný průběhový čas také pro vyjádření plánů do budoucna. 

 

4. Přečtěte si gramatiku v cvičení 3 na straně 54. 

 

5. V cvičení 4 si přečtěte krátké textíky o plánech. Mluvte o svých plánech. 

 

6. Otevřete si učebnici na straně 55, vypište si do slovníčku slovíčka z cvičení 7 a naučte se je. 

 

7. Otevřete si pracovní sešit na straně 54 a vypracujte cvičení 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=hCMliGn3WTk
https://www.youtube.com/watch?v=SuMFgKTisKs


4th June (Thursday) 

1. Včera jsme si řekli, že plán do budoucnosti vyjádříme přítomným průběhovým časem. 

Například: 

I´m riding a bicycle on Saturday. 

Nebo: 

You are playing chess tomorrow. 

 

Ale víte, jak uděláme otázku? 

 

Jednoduše: 

 

Are you playing chess tomorrow? 

A krátké odpovědi jsou: 

 

Yes, I am. 

No, I´m not. 

Otevřete si učebnici na straně 55 a podívejte se na cvičení 5. Vytvořte otázky pro svého kamaráda a 

napište je do sešitu. Například: 

 

Are you playing computer games on Saturday, Klárka?... 

 

2. V učebnici na straně 55, cvičení 6 si přečtěte a přeložte písničku. 

3. Otevřete si pracovní sešit na stranách 54 – 55 a vypracujte cvičení 2 – 4. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


