
5.r. - AJ - třída V. B + část V.A  (skupina pí uč. Svobodové) 18. - 22.5.  

1.  Učeb. str. 35/ čti text (nahlas) u fotografií 1-4. Věty si zkus přeložit. (ústně) 

2. SD  – učeb. str.35/4 (nepracuješ s partnerem dle zadání, ale sám) – přečti si modrý vzor, pak tvoř  a piš 

obdobné otázky s dalšími slovy - vždy jednu otázku začínající Has Erica got…  

a druhou Have we got…   Odpověz na ně  podle Eričina rozvrhu (na str.34/2) a podle vašeho rozvrhu 

(případně si vymysli, když předmět nemáte). 

3. Nové učivo: 

Ze 4. r. umíte říkat věty v přítomném průběhovém čase – vyjadřuje, že někdo něco dělá právě teď. ( I´m 

reading now. – Já teď čtu.) 

Dnes se  naučíme říkat věty o tom, co děláme často, někdy, nikdy, každý den….. Naučíme se tvořit věty 

v přítomném čase prostém. Začneme oznamovací kladnou větou. Ta není těžká. Už takovou větu i znáš 

např.: I like fruit. – Mám rád ovoce. I like dogs. – Mám rád psy. Tyto věty vyjadřují, že to máš rád pořád, 

opakovaně, delší dobu… (ne jenom teď). 

Následující text si dobře přečti a opiš si do SŠ: 

 

PŘÍTOMNÝ  ČAS PROSTÝ – oznam. věta kladná 

Věta obsahuje   podmět (zájmeno, osobu…) + sloveso + zbytek věty. 

Pozor - ve 3.os. čísla jednotného se přidává ke slovesu - s.  

 

I   like apples. /Mám rád jablka.  We like apples. /Máme rádi … 

You  like apples. /Máš rád jablka.  You like  apples. /Máte rádi …  

He  likes apples. /Má  rád jablka.  They  like apples. /Mají rádi … 

She  likes apples. /Má ráda jablka. 

It  likes apples. /Má rádo jablka.  (Můžeš to napsat pod sebe, „ nelep“ do sebe!) 

 

Opiš tyto věty a přelož (dej pozor na správný tvar slovesa): 

Já běhám každý den.     My pijeme jen vodu.           (jen – only) 

Ty hraješ fotbal každý víkend.   Vy hrajete hokej.  

On jí hodně zeleniny.     Každý čtvrtek oni chodí do kina.  

Ona čte dobře.      

 

Řešení některých úkolů z minulého zadání: 
2. PS str.28/2  

2 big  3 teachers   4 friendly  5 subject   6 French   7 name   8 British   9 Tuesday   10 Thursday    

11 Chemistry   12 Saturday and Sunday   13 lessons 

4. PL z „hromádky“ – s čísly 

● cv. 1:  twelve  twenty-five   ●cv.2:  12 twelve  40  forty 

  eighteen  seven     27 twenty-seven 57  fifty-seven 

  one   thirty     90  ninety   47  forty-seven 

  fifteen   forty-nine    52  fifty-two  12  twelve 

  thirteen  fifty-four      3  three 



● druhá strana cv. 1 (doplňování tvarů slovesa „být“): 

I am…           are you…? She is…. Cindy and Oscar are…  Is Tom… ? …are they?  

He is not…   mum´s name is… … is your name? I am not…  The monkey is… Are you…? 

● cv. 2 ( odpověz na otázky): 

a) My first name´s … 

b) My surname´s … 

c) My father´s name´s … 

d) My mother´s name´s… 

e)  I´m …   (10 or 11…) 

f)  My address is  sixty-two, …   (angl. pořadí → číslo, ulice, město, směr. číslo, stát)  

g) My telephone number is… 

h) My best fried is… 

i) My favourite colour is…       ( jedna barva!!!) 

j) My favourite film is… 

k) I´m interested in ….    (např. music… sport...      →    Zajímá mě hudba…..  sport….) 

l)  I´m fond of….   (např. computers… music…    →   Mám rád počítače…hudbu….     □ podobné s I like  ) 

m) I´m afraid of….   ( např.spiders…      →   Bojím se pavouků.) 

 

Ahoj moji páťáci, 

doufám, že si s úkoly dokážete poradit. Někdo mi pravidelně zasílá, co udělal, někdo jen napíše, co se  mu 

dělalo obtížně a  co naopak bylo lehké. A někdo přidá i nápad! Tak vám posílám typ od Járy: 

„Našel jsem jeden zajímavý web, kde se dá cvičit slovní zásoba i mluvení a je to pro 5. třídu. 

http://www.chmelkova.cz/web_skolicka/anglictina_5.html 
Jsou tam i zajímavé interaktivní doplňovačky přímo v počítači, to mě bavilo.“ 

 

Doufám, že to zkusíte a bude vás to taky bavit. Mně něco šlo spustit (měsíce…), něco ne. No, uvidíte. 
Mějte se hezky, sportujte, odpočívejte, ale taky, prosím, procvičujte, učte se… 

          Jitka Svobodová  

       

   



 

 

 


