
Milí žáci, 

Pomalu se blížíme do finále školního roku 2019/2020 . V tomto dopisu vám posílám další zadání na 
tři týdny:

1.týden  25.5-29.5. 2020

2.týden  1.6.-5.6.2020

3.týden 15.6.-19.6.2020

1. týden:

Zkontrolujte si vypracovaná cvičení:

Pracovní sešit: str. 32, cv 1: toto cvičení si zkontrolujeme společně ve škole

                          Str.32, cv.2:   It‘s quarter to eight.     It’s ten to four.

                                                 It’s five past seven.         It’s six o’clock.

                                                It’s twenty-five past two.     It’s twenty-five to five. 

                                                  It’s five past nine.     It’s quarter past eleven.  

                                               It’s five to three.   It’s quarter past twelve.     It’s twenty-five to four.

                         Str.33, cv.3:  on Saturday , at quarter to ten,  on Monday morning, on my favourite day, 

                                                at 9:10,   on my birthday, at five o’clock, at half past seven, 

                                               on my mum’s birthday, at ten to nine

                         str.33, cv.4: 3:00 – football match, 6:15 – Friends , 6:45 Your Song, 8:30 -  Pop music

                         str.33, cv. 5:  2, Is the school concert today?      Yes. It’s at half past seven.

                                                 3, Have you got a volleyball match onFriday? 

                                                   No. It’s at twenty to ten on Thursday.

                                                 4,  When is 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. 

Nové učivo:  slovní zásoba  My day,   prac. sešit str.76



2.týden:  

V tomto týdnu se podíváme na novou látku – přítomný čas prostý ( present simple).

Tento čas používáme, pokud mluvíme o nějaké činnosti, kterou děláme pravidelně. Např.:

Každé úterý hraji na klavír. Do školy chodím každý den. Vstávám v sedm hodin.

( I play the piano every Tuesday. I go to school every day. I get up at seven o’clock.)

Učebnice:   str.42, My day – přečtěte si, jak Pradeep prožívá jeho den

                     Str.43, cv.3b – zkuste si přes fólii doplnit vhodná slovesa v přítomném čase prostém

3.týden:

Pracovní sešit: str.34, cv. 1 – najdi schovaná slova

                           Str.34, cv.2 – napiš věty o Traycině dnu

                         Str. 35, cv 4 – seřaď obrázky podle časů a napiš věty – POZOR! Budeš psát o Tobym –

                                                Použiješ 3.os.č.j- nezapomeň ke slovesu přidat koncovku –s

Moc vám všem chci poděkovat, že hezky spolupracujete a že se snažíte, i když je to někdy těžké. 

Prosím vás o zaslání potvrzujícího e-mailu, že máte vše vypracované, a to do 13.6.2020.

Opatrujte se Dominika Kubincová

Present sipmle ( přítomný čas prostý) – zápisky do sešitu
- používáme ho při opakující se činnosti
- tvoříme ho pomocí infinitivu slovese ( základní tvar)
!!! pozor!!! U 3. Os.č.j. (on, ona, ono) přidáváme ke slovesu koncovku -s 

I play     (já hraji)                                                         we play ( my hrajeme)
You play (ty hraješ)                                                    you play ( vy hrajete)
He,she, it plays  ( on, ona, ono hraje)                     they play ( oni hrají) 

Pokud sloveso končí na –o či –ch, přidaváme koncovku –es:  goes, does, watches

Past simple – negative ( přítomný čas prostý – zápor)
Pokud chceme říci nějakou větu v zápopru, používám pomocné sloveso don’t.
I don’t play.  ( nehraji)                                             We don’t play. (nehrajeme)
You don’t play.   ( nehraješ)                                   You don’t play.(nehrajete)
He doesn’t play. ( nehraje)                                     They don’t play.( nehrajou)



                                


