
Anglický jazyk – 5. B ( 1. - 13. 4.)

Ahoj páťáci, moc vás zdravím.  Chválím všechny, kteří jste se poctivě věnovali zadaným úkolům a  
děkuji všem, kteří mi také poslali potvrzující e-mail. Ti, kteří tak neudělali, věřím, že jen zapomněli 
napsat a co nejdříve vše napraví.  Na vaše e-maily čekám. 

Posílám vám práci na další dva týdny a opět  vše rozdělím na dva celky:  1) týden 1. – 5. 4.

                                                                                                                                 2) týden 6. – 12. 4.  

1. týden – kontrola +procvičení učiva z minulého období

Tento týden nebudeme probírat žádné nové učivo, ale chtěla bych, abyste si zkontrolovali 
všechna cvičení, která jste sami vypracovali a opravili případné chyby.

Zde posílám správná řešení: 

Učebnice: 30/4

1. Have you got a pet?                                      5. Have you got a computer?

2. Has she got a brother?                                 6. Have our neighbours got a dog?  

3. Have they got a car?                                     7. Has Erica got a CD player? 

4. Has he got a car?                                           8. Has Sam got a mobile?

Pracovní sešit: 

22/1

1. two bikes                          5. Three DVDplayers

2. one TV                               6. Two CD players

3. three MP3players            7. Three CDs

4. one car                               8. One computer

22/2

1. television, 2. a radio, 3. a bike, 4. a camera, 5. a computer, 6. a mobile

23/ 4

1. has, 2. has, 3. has, 4. have, 5. have, 6. has, 7. have, 8. has

23/5

1. Gary hasn´t got a bike.                                   5. Mandy hasn´t got six computer games.

2. We haven´t got a new car.                            6. The teacher hasn´t got our books. 

3. You haven´t got a mobile in your bag.         7. We haven´t got a CD player in our classroom.

4. Beverly hasn´t got ten DVDs.                         8. I haven´t got a camera in my bag. 



24/2

1. James has got two hamsters.                  5. Peter has got two parrots.

2. Eva has got a rabbit.                                 6. David has got a snake and a spider.

3. Bob has got two dogs.                              7. Jane has got a guinea pig. 

4. Sally has got three fish.

25/3

2. Yes, they have.                                      6. Their names are Candy and Cola.

3. No, they haven´t.                                  7. No, he hasn´t.

4. It´s a horse, Bonnie.                              8. He has got a spider, a snake and two rats.

5. Annie Henderson , the daughter

26/2

1.  This is a small mobile.

2. This is an old car.          This is a new car.

3. This is a thick book.      This is a thin book.

4. This is a good dog.        This is a bad dog.

27/4

2. He hasn´t got a thick sweatshirt. He´s  got a thin sweatshirt.

3. Sally hasn´t got a small bag. She´s got a big bag.

4. Jackie hasn´t got a new camera. She´s got an old camera. 

5. Mike isn´t a bad boy. He´s a good boy. 

6. Karen hasn´t got a black MP3 player. She´s got a white MP3 player.

28/1

1.Tuesday                           6. I.T.

2. Friday                              7. Wednesday

3. No, we haven´t.             8. Yes, we have. 

4. French                              9. On Wednesday and Thursday

5. Maths

29/3

Tady už jen doplníte správné dny podle svého rozvrhu:

2 . History. We´ve got History on…                    6. Geography. We´ve got Geography on…



3. Art. We´ve got Art on…                                    7. Science. We´ve got Science on… 

4. P.E. We´ve got P.E. on…                                   8. I.T. We´ve got I.T. on…

5. Maths. We´ve got Maths on…

( tady chápej History = Vlastivěda, Geography také vlastivěda, Science = Přírodověda)

2. týden - lekce 3D – My school

Slovíčka: Zopakuj a procvič si slovíčka v pracovním sešitu 75/3D, hlavně školní předměty

Nové učivo:  učebnice 34/2 – Prohlédni si rozvrh hodin, zkus si ho ústně přeložit a pak napiš do 

                                                    sešitu 6 vět o Erice a jejím rozvrhu. 

                                                    Např. Erica has got Music on Monday. 

                                                               Erica has got double period of Science on Tuesday . (= 2 hodiny 

                                                                                                                                                           Přírodovědy)

                                                               Pokračuj v podobných větách.

                                  35/4  Modrého vzoru v učebnici si nevšímej, ale napiš pravdivé věty                                                                                                           

                                                            o Erice, zda má nebo nemá předmět tento den.

                                                              (koukej na její rozvrh na str. 34)                                                         

                                                              Např. 1. Erica has got English on Wednesday.

                                                                         2. Erica hasn´t got Maths on Tuesday. 

                                                                         3. pokračuj sám…

Pracovní sešit : 29/4 (zkus o sobě pravdivě doplnit)

                             30/2 – spojuj

Kdybyste narazili na problém, se kterým si nevíte rady, neváhejte mi napsat, pokusím se vám pomoci. 


A opět vás poprosím o potvrzující e-mail o splněných úkolech, a to nejpozději do pondělí  13. 4. 
Vyfocené úkoly nemusíte posílat, stačí mi zpráva, že jste vypracovali.  Po návratu do školy se na vše 
podívám.  

Mějte se hezky a buďte zdrávi!   M. Erbesová

                           




