
Předmět: AJ - 5. ročník  
 
 
11.5.- 15.5.  
 
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly  
 
Milí rodiče a žáci, 
  
znovu Vám posílám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do pátku 15.5..  
 
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  
 
12th May (Monday) 
 
Milí žáci, znovu tady máme pondělí a naši hodinu angličtiny :) 
 

1. Budeme se i nadále věnovat minulému času. My už víme, jak v minulém čase vytvořit 
kladnou větu. Prostě sloveso dáme do minulého tvaru. Existují pravidelná slovesa, 
kde jen přidáme koncovku -ed. Například: 

 
I watched a good film yesterday. 
 
A pak máme nepravidelná slovesa, u kterých se minulý tvar musíme naučit nazpaměť. My 
už známe například have - had: 
 
I had a dog when I was little. 
 
Ale abychom prostý minulý čas ovládali úplně, musím taky vědět, jak vytvořit zápornou větu, 
otázku a krátké odpovědi. 
 
Nějaké nápady, jak by to mohlo být?  
 
V přítomném čase používáme pro vytvoření záporu pomocné sloveso don't/doesn't: 
 



I don´t like chocolate. 
 
Pro otázku pomocné sloveso do/does: 
 
Does he like chocolate? 
 
A pro krátké odpovědi zase pomocné sloveso do/does: 
 
Yes, he does. 
No, he doesn't. 
 
Jak to ale bude v minulém čase? Podívejte se na videa: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PZWb-mrVcUk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0b4rsDuzThE 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wwYa4k6WEwg 
 
A přečtěte si prosím shrnutí minulého času: 
 
https://www.helpforenglish.cz/article/2007021901-minuly-cas-prosty-past-simple 
 

2. Nakonec si zkuste cvičení: 
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-1-uroven/816 
 
 
12th May (Tuesday) 
 

1. Otevřete si prosím učebnici na straně 48 a přečtěte si cvičení 1 - 4. 
 
 
       2 .Ze strany 49, cvičení 6 si vypište slovíčka a naučte se je. 
 
  
       3. Otevřete si prosím pracovní sešit na straně 48 a vypracujte cvičení 1 a 2. 
 
14th May (Thursday) 
 

1. Otevřete si učebnice na straně 49 a v cvičení 5 si podle vzoru vypište věty do Š+D. 
2. Otevřete si pracovní sešit na stranách 48-49 a vypracujte cvičení 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=PZWb-mrVcUk
https://www.youtube.com/watch?v=0b4rsDuzThE
https://www.youtube.com/watch?v=wwYa4k6WEwg
https://www.helpforenglish.cz/article/2007021901-minuly-cas-prosty-past-simple
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-1-uroven/816


3. Nakonec si zkuste vypracovat interaktivní cvičení Peter and the wolf: 
 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Pa
st_simple/PETER_and_the_wolf_vm2694ny 
 
 
 
 
 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/PETER_and_the_wolf_vm2694ny
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/PETER_and_the_wolf_vm2694ny

