
ANGLICKÝ  JAZYK  V. A,  SKUPINA  P.  UČ.  SPÖRLOVÉ 
(úkoly na týden 22. 6.  -  26. 6.) 
 
Milé děti, 
konec školního roku je za dveřmi. Všechny vás zdravím a posílám 
poslední zadání úkolů.  
Jelikož jste v pátém ročníku, tímto naše společné učení končí.  
Je mi líto, že nám situace neumožnila dokončit naši společnou  
práci na 100 %. Jsem si však jistá, že učivo, které jsme neprobrali,  
doženete se svými učiteli v průběhu dalšího ročníku. 
Přeji vám, abyste byli všichni zdrávi, dařilo se vám ve škole 
i v dalším životě. Užijte si hezké prázdniny a vzpomeňte si 
někdy na společně strávený čas při hodinách angličtiny. 
Opatrujte se. 
Helena Spörlová 
 
Opakování 
PS 62/1, 2, 3, 4 
 
Řešení některých úkolů z týdne 15. 6. - 19. 6. 
 
Učebnice 41/4 do A-D 
7:00  It´s seven o´clock.        3:45  It´s quarter to four. 
7:30  It´s half past seven.  10:20  It´s twenty past ten. 
5:45  It´s quarter to six.        8:30  It´s half past eight. 
 
Sešit A-D, Utvoř otázky k odpovědím 
1  What day is it today? 
2  Who is this present for? 
3  When have you got Music? 
4  Where is Tom? 
5  When have you got Art? 
 
PS 33/5 
2  Is the school concert today?  
    Yes. It´s at half past seven. 
3 Have you got your volleyball match on Friday? 
   No. It´s at twenty to ten on Thursday. 
4 When´s Mark´s violin exam? 
   It´s at two o´clock on Saturday. 
5 Have we got a tennis game on Friday?  
   No. It´s at quarter past three on Sunday. 
6 When is the class party? 
   It´s at half past seven on Friday. 
 
Řešení úkolů z týdne 22. 6.  -  26. 6. 
 
PS 62/2 
2  There are two oranges. 
3  Rhere are two pens on a desk. 



4  There are three chairs. 
5  There is a mobile phone on the chair. 
6  There is a book in the school bag. 
7  There is a picture on the board. 
8  There are four people: two girls, 
     a boy and one woman. She´s a teacher. 
 
PS 62/2 
1 ´s,   2  ´m,   3  ´s,   4  are,   5  ´s,   6  ´s,   7  ´s 
 
PS 62/3 
2  Yes, she is.                  3  No, they aren´t. 
4  Simon is eighteen.   5  No, he isn´t. 
 
PS 62/4 
2  This is Mr Smith´s dog. 
3  This is Charlie´s exercise book. 
4  This is Fiona´s pencil. 
5  This is Kate´s bag. 
6  This is Julia´s mobile phone. 
 
 
 


