
Angličtina 5. A 1.4-13.4.2020

Dobrý den milí žáci, 

Posílám vám zadání na následující období: 

V prvním týdnu si zkontrolujte a popř. opravte úkoly z minulého týdne. 

Kontrola vypracovaných úkolů:
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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.
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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
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Hello! My name’s David. I’m in class 8L at Sandwell School. It’s a big school. There are 900 children at 
my school! It’s a very nice school. The teachers are good, and they are friendly. My favourite subject 
is Maths. I’m good at  French! I’m good at English, too. My teacher’s name is Mr. Jenkins. He’s British. 
I’m lucky – we’ve got English on three days of the week – Monday, Tuesday and Wednesday. We 
haven’t got English or Maths on Thursday – we’ve got Chemistry. I’m bad at Chemistry. Saturday and 
Sunday are my favourite days – we haven’t got lessons.

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)



Učivo na druhý týden: 

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

Zadání máte opět na 14 dní, proto pracujte postupně a nenechávejte vš na poslední chvíli . 

Prosím vás 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.  

Přeji vám mnoho sil do práce a ať jste zdraví.

kubincova@zs-manesova.cz


