
5.r. - AJ - třída V. B + část V.A (skupina pí uč. Svobodové)  22. -  25.6. 
 

1) Poslední učivo – opiš si do SŠ, barevně též zvýrazni a uč se: 
 
Otázka v přítomném čase prostém a krátká odpověď 
Do you speak English? ( Mluvíte anglicky?) → Yes, I do. (Ano, mluvím.) 
       → No, don´t. (Ne, nemluvím.) 
V 1. a 2.os. č.j. a u všech osob v č. mn., tedy u zájmen I, you, we, they, užíváme na 
začátku otázky pomocné slovo DO, které se nepřekládá. Je i v krátké odpovědi. 
 
Does he speak English? ( Mluví anglicky?) → Yes, he does. (Ano, mluví.) 
       → No, he doesn´t. (Ne, nemluví.) 
Ve 3.os. č. j., u zájmen he, she, it, používáme pomocné slovo DOES (nepřekládá se). 
 

2) SD – a) uspořádej slova do vět, odpověz podle pravdy 
1. you like ice cream do ?  
2. do   play you football ? 
3. eat strawberries do you ? 
4. your mum cook often does spaghette ? 
5. dad does like your sport ? 
6. go friends cinema to your  do the ? 

 
        b) otázky  číslo 1, 3, 4 a 6 přelož do Čj 
 

3) Uč. str.42/1 -  prohlédni si obrázky a  přečti si text. Pak si vypiš modře psané části vět pod 
sebe do SŠ a vedle  napiš český význam. Pracuj s pomocí slovníčku v PS str. 76. 
 

4) Závěrečná práce – „ My day“ - popiš svůj den, používej  ve větách slovní spojení, které je 
v uč. str. 42/1, nakresli se ( na čtvrtku A4) 
Prosím, vypracuj do 24.6. a  dones své TU ( pokud chodíš do školy), ostatní – dejte do 
schránky na škole. Děkuji. 

 
5) Dobrovolné procvičování v posledním prázdninovém týdnu ( doporučuji !!!) 

PS str.  34/2, 35/4,5 a str. 38-41 – vyber si, co zvládneš a také si opakuj  slovíčka! 

Poznámka: Přítomný čas prostý budete na 2. stupni znovu probírat, takže když teď něčemu nerozumíš, úplně 

to nevadí. Je ale je dobré se aspoň takto s tímto učivem seznámit, trochu procvičovat, a pak  to v 6. r. budeš 

mít snazší.  

 

Co říci na závěr?  

Je škoda, že  téměř celé druhé pololetí jsme neměli možnost pracovat společně. Ale i za tu krátkou dobu, co 

jsem měla možnost s vámi pracovat, vím, že mnozí z vás jsou šikovní. A když trénují, tak umí. Pamatujte, učíte 

se hlavně kvůli sobě. Co budete mít v hlavě, to vám nikdo nevezme.  

Přeji vám hezké prázdniny a ať se na 2. stupni daří! 

Jitka Svobodová 

 

 



 

 
Řešení některých úkolů z minulého zadání: 
 

1. SD – opiš a přelož podle vzoru, co osoby často (often) dělají: 
 

já čtu – I read    já nečtu – I don´t read 
ty píšeš – you write   ty nepíšeš – you don´t write 
on běhá – he runs   on neběhá – he doesn´t run        (Pozor:  -s  je už v doesn´t, 
ona hraje – she plays  ona nehraje – she doesn´t play    u význam. slovesa už není !) 
to skáče – it jumps   to neskáče – it doesn´t jump 
my jíme – we eat   my nejíme – we don´t eat 
vy chodíte – you go   vy nechodíte – you don´t go 
oni lyžují – they ski   oni nelyžují – they don´t ski 

 
2. PS str. 34/1  

Brush, bus, school, lesson, nine, eight, teeth, homework, kitchen, dinner, radio, o´clock 
 

3. PS str. 35/3 
1 in   2 in    3 to    4 to     5 at     6 at    7 from…to    8 in    9 to 
 
 
 
 
 

                                                                                                 


