
Anglický jazyk – 5. B (15. – 30. 4.)

Vážení rodiče,

moc děkuji Vám všem, kteří jste se mnou v kontaktu a píšete mi, zda vaše děti již vypracovaly úkoly 
nebo že na nich pracujete. Jsem za to velmi ráda, a to ze dvou důvodů:

1. Zpětná vazba je pro mě důležitá, a to jakákoliv. Budu ráda, když mi i napíšete, jak úkoly dětem šly, 
zda nebyly obtížné nebo zda jich nebylo příliš. Tato situace je nelehká pro nás všechny a určitě vám ji 
nechci ještě ztěžovat. Pokud máte komplikovanou situaci, např. je někdo z rodiny nemocný nebo 
chodíte i nyní do zaměstnání a máte více školních dětí, kterým musíte s učivem pomáhat, není 
problém se domluvit na pozdějším termínu vypracování nebo na tom, že zkrátka budete s dětmi 
pracovat dle vašich možností.  Takže děkuji za všechny informace od vás, nebojte se mě kontaktovat. 

2. Druhým důvodem je to, že do školy bohužel nebudeme chodit dost dlouhou dobu a pro nikoho 
z nás to nejsou prázdniny. I kdybychom se do školy vrátili v polovině května, o čemž nyní vláda 
uvažuje, byly by to 2 měsíce bez školní docházky. Tudíž je důležité, aby tuto dobu děti pracovaly, i 
když to není zrovna ve škole. Přístup k plnění úkolů bude jistě muset být i součástí hodnocení celého 
tohoto pololetí. Samozřejmě bych byla nejraději, kdybych učivo mohla dětem v klidu ve škole sama 
vysvětlit, ale bohužel to nejde. Moc Vás proto prosím o spolupráci, vím, že v 5. ročníku děti ještě vše 
samy nezvládnou. 

Někteří z Vás se mi bohužel dosud neozvali. Komunikace je důležitá. Pište mi prosím na e-mail 
erbesova@zs-manesova.cz . Pokud je z nějakého důvodu pro Vás lepší použít SMS zprávu, můžete 
psát na tel. č. 605 327 936.    .       Mohou samozřejmě psát i samy děti, ať jsou samostatné!

Ahoj děti! 

Moc vás všechny zdravím, chválím všechny, co mi píšete, že máte hotové úkoly a vy co nepíšete, se 
prosím polepšete a napište! Posílám vám práci na další dva týdny a opět vše rozdělím na dva celky: 

1) týden 15. – 22. 4.

2) týden 23. – 30. 4.  

1. týden –  opakování a shrnutí 3. lekce

Tento týden si zase prosím zkontrolujte cvičení, která jste sami vypracovali v minulém 
období a opravte případné chyby.

Zde posílám správná řešení: 

Učebnice 35/4 (měli byste mít věty v červeném sešitu):

1. Erica has got English on Wednesday.                6. Erica hasn´t got Chemistry on Monday. 

2. Erica hasn´t got Maths on Tuesday.                  7. Erica hasn´t got Music on Friday. 

3. Erica hasn´t got History on Monday.                8. Erica hasn´t got  P.E. on Tuesday.



4. Erica hasn´t got Art on Friday.                           9. Erica hasn´t got Games on Thursday.

5. Erica has got ICT on Thursday.                          10. Erica hasn´t got Geography on Wednesday.

Pracovní sešit 29/4: Není jediné správné řešení, psali jste si každý podle sebe. 

Pracovní sešit 30/2:  

1. b                 5. c

2. a                 6. h  

3. f                  7.d

4. e                 8.g

Nové učivo: 

Čeká nás opakovací část lekce – Revision. (učebnice str. 38). Po téhle části vždycky ve škole následuje 
test z celé lekce, který teď psát nebudeme , ale všechna cvičení, která budete psát, už byste všichni 
měli docela dobře zvládnout. 

Úkol:

učebnice str. 38/1 – Ke každému bodu zkus vymyslet 5 slov (ústně)

uč. str. 38/2 – křížovka – úkol: najdi 8 zvířat (to je dobrovolný úkol  )

uč. str. 38/3 – Seřaď zpřeházená slova správně tak, aby vznikly věty. Kde je otazník, věta bude tázací. 

                          Věty napiš do sešitu. 

Pracovní sešit 30/1

                 

2. týden –  dokončení části Revision, v pracovním sešitě „Ověř si své pokroky“

Pracovní sešit:  celá  str. 31

Dobrovolný úkol pro toho, komu jsou dny dlouhé a trochu se nudí: Zkus vytvořit anglický projekt o 
Tvojí škole, o Tvojí třídě – podobně jako dívka v učebnici na str. 39. Vezmi větší papír nebo slep 
několik menších, nakresli obrázky, nalep fotky a napiš informace o škole, třídě, kamarádech, 
oblíbených či neoblíbených školních předmětech, můžeš nalepit nebo nakreslit i rozvrh hodin a 
napsat o něm. Použij pastelky, fixy, voskovky, záleží na Tobě. Jak vše výtvarně pojmeš, je na Tvé 
fantazii, pracuj bez pomoci rodičů.  Pak své dílo vyfoť a fotku mi pošli  – s tím by Ti rodiče pomoci 
mohli. Takový plakát je i hezká výzdoba pokojíčku! 

Kdybyste narazili na problém, se kterým si nevíte rady, napište, ráda pomohu. 

A opět vás poprosím o potvrzující e-mail či SMS zprávu o splněných úkolech, a to nejpozději do 1. 5. 

Mějte se hezky, přeji hodně zdraví a dobré nálady!   M. Erbesová




