
Předmět: AJ - 5. ročník 
 
8.6.- 12.6. 
 
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly 
 
Milí rodiče a žáci, 
 
znovu Vám posílám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do pátku 12.6.. 
 
 
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 

 

8th June (Monday) 

 

1. Milí žáci, minulý týden jsme si řekli, jak se dá v angličtině mluvit o svých plánech. 

Jednoduše použijeme přítomný průběhový čas. Například: 

 

I am playing tennis tomorrow. 

He is reading a book at the weekend. 

 

Dnes si představíme další způsob, jak mluvit o svých plánech. Nejdříve se podívejte na 

videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=juhyvurt6Jw 

https://www.youtube.com/watch?v=Sc5CV5VzMqk 

https://www.youtube.com/watch?v=iHug-PjCOng 

 

2. Otevřete si prosím učebnice na straně 56. V cvičení 1 si přečtěte krátké texty o 

plánech dětí.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=juhyvurt6Jw
https://www.youtube.com/watch?v=Sc5CV5VzMqk
https://www.youtube.com/watch?v=iHug-PjCOng


3. V cvičení 2 si přečtěte gramatiku. Takže o plánech do budoucnosti můžeme mluvit 

kromě průběhového času taky použitím vazby „going to“. 

Takže řekneme třeba: 

 

I am going to swim in the sea. 

 

Nebo: 

 

He is going to watch TV. 

 

 
 

4. Ze strany 57, cvičení 5 v učebnici si vypište slovíčka do slovníčku a naučte se je. 

9th June (Tuesday) 

 



1. Otevřete si učebnici na straně 57. V cvičení 3 si přečtěte o dětech a pak říkejte podle 

vzoru. 

2. Otevřete si pracovní sešit na stranách 56 – 57 a vypracujte cvičení 1 – 3. 

 

11th June (Thursday) 

 

1. Vypracujte interaktivní cvičení: 

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

ure_tenses/Going_to_lb30922rr 

 

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

ure_tenses/Going_to_future_rl108942ct 

 

2. Jak jste si už všimli v tabulce z pondělí, otázku vytvoříme jednoduše tak, že 

vyměníme podmět s přísudkem: 

Například:  

 

You are going to swim. 

 

Are you going to swim? 

 

3. Otevřete si učebnice na straně 58, přečtěte si a přeložte rozhovor v cvičení 1. 

 

4. Říkejte, co se chystají dělat děti v cvičení 2. 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_tenses/Going_to_lb30922rr
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_tenses/Going_to_lb30922rr
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_tenses/Going_to_future_rl108942ct
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_tenses/Going_to_future_rl108942ct

