
Anglický jazyk – 5.B (15. – 23. 6.)

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

Zadané úkoly: 

Nejdříve si prosím zkontrolujte vypracovaná cvičení z minulého období: 

Učebnice : str. 43, cv. 3b:

2. My mum and dadgo to workathalf past eight.

3. I readbooks and comics in bed.

4.  At theweekend, I get up athalf past nine.

5.  Rob and I finishschoolathalf past three.

6.  I takethe bus to schoolwith my friends.

7.  I domyhomeworkfromfiveo’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 havebreakfastatfive past eight.    3. I takethe bus to schoolattwenty-five past eight.

4. Lessonsstartatnine o‘ clock.             5. I finishschoolatquarter to two. 

6. I do myhomeworkfromhalf past fourto sixo’clock.



7. On Thursdays, I have piano lessonatfive o‘ clock. ( I play the piano at..)

8. On Saturdays, I have a tennislessonfromten o‘clockto quarter past eleven.

9. On Sundays, I watchmy favourite show atquarter past four.

str.35,cv.4:

2. B – He has a showeratquarter past seven.  3. A – He puts on his clothesathalf past seven. 

4. F – He has breakfastatquarter to eight.       5. E – He brushes his teethatfive to eight.

6. C – He goes to schoolatfive 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.

Protože se 23. 6. uzavírá klasifikace za toto pololetí, žádám všechny žáky, kteří již 
nenastoupili do školy, aby mi před tímto datem individuálně přinesli své sešity k nahlédnutí + 
zároveň mi odevzdali učebnici Aj. (Bude započítáno do známky na vysvědčení.)

Přijďte prosím kdykoliv v těchto termínech: PÁTEK 19. 6.     13.00 – 15.00 hod.

                                                               nebo  PONDĚLÍ 22. 6.     14.00 – 16.00 hod. 

(Přineste prosím učebnici, pracovní sešit i červený sešit s vašimi zápisky.) 

Chtěla bych vám všem poděkovat za snahu, trpělivost a vstřícnost během celé doby distanční 
výuky. Přeji vám krásné letní dny. 

Michaela Erbesová 




