Milí žáci,
závěr školního roku se k nám blíží mílovými kroky. V tomto posledním dopise vám posílám
zadání na nadcházející období ( 15.6.-23.6.2020).
Klasifikace se uzavírá 23.6.2020.
Při klasifikaci budou zohledněna tyto kritéria:
1. známky za období únor, březen
2. známka v pololetí
3. přístup k učení během distanční výuky

Zadání:
Nejdříve si zkontrolujte vypracovaná cvičení:
Učebnice : str. 43, cv. 3b:
2. My mum and dad go to work at half past eight.
3. I read books and comics in bed.
4. At the weekend, I get up at half past nine.
5. Rob and I finish school at half past three.
6. I take the bus to school with my friends.
7. I do my homework from five o’clock to six o‘ clock.
Pracovní sešit: str. 34, cv. 1:
Brush, bus, school, lesson, nine, eight, teeth, homework, kitchen, dinner, radio, o’clock
V tomto cvičení jste možná našli více slov.
str.34, cv.2:
2. I have breakfast at five past eight. 3. I take the bus to school at twenty-five past eight.
4. Lessons start at nine o‘ clock.

5. I finish school at quarter to two.

6. I do my homework from half past four to six o’clock.
7. On Thursdays, I have piano lesson at five o‘ clock. ( I play the piano at..)

8. On Saturdays, I have a tennis lesson from ten o‘clock to quarter past eleven.
9. On Sundays, I watch my favourite show at quarter past four.
str.35,cv.4:
2. B – He has a shower at quarter past seven. 3. A – He puts on his clothes at half past seven.
4. F – He has breakfast at quarter to eight.

5. E – He brushes his teeth at five to eight.

6. C – He goes to school at five past eight.

Nové učivo:
Minulý týden jste si do sešitu zapsali, jak se v přítomném čase prostém tvoří zápor. Procvičte
si to v tomto cvičení:
Učebnice: str. 43, cv. 5a – věty napište do sešitu.
Free time – naučte se slovíčka k lekci 4C – pracovní sešit: str. 76
Učebnice: str. 44, cv. 2 – přečtěte si texty, ve kterých Pradeep vypráví o sobě, své sestře a
svém kamarádovi. Zkuste ke každému textu přiřadit správný obrázek.
Pracovní sešit: str. 36, cv.1 – přiřaďte slova k daným činnostem
cv. 2 – napište věty. Použijte slovesa z rámečku. Pozor na 3. os. č.j.!!!
cv. 4 – zakroužkujte správný tvar – opět si dejte pozor na 3.os.č.j.
Zadání na toto období si zkontrolujeme až v září, ale vypracujte si ho nyní, ať si nekazíte
prázdniny ;-).
Pracovní sešity si prosím ponechte do příštího ročníku a další cvičení nevypisujte.
Chtěla bych vám všem poděkovat za snahu, trpělivost a vstřícnost během celé doby
distanční výuky. Přeji vám krásné letní dny a těším se na vás v září.
Dominika Kubincová

