
ANGLIČTINA – 5. TŘÍDA 

1.) Učebnice str. 46: 

cv. 1A – přečti si další epizodu o Mickey, Millie a Mutovi. Přečti si otázky 1 – 3 a do školního sešitu 

na ně anglicky odpověz (napiš si čísla 1 – 3 a k tomu napiš své odpovědi).  

1. Who is Millie talking to? (=S kým Millie mluví?) 

2. Where do Mickey and Millie play tennis? (=Kde Mickey a Millie hrají tenis?) 

3. Why doesn’t Mut go with them? (=Proč s nimi Mut nechodí?) 

str. 47: 

cv. 2 – do školního sešitu si napiš čísla 1 – 9. Přečti si věty a rozhodni, zdali jsou pravdivé = true / 

nepravdivé = false / nebo se to v příběhu nezmiňuje = doesn’t it say. Své odpovědi pak napiš 

k číslům do sešitu (věty opisovat nemusíš). 

Např. 1 The man is Mickey and Millie’s grandfather.  – F  

  

2.) Pracovní sešit str. 38: 

cv. 1 – doplň věty o sobě (doplnit můžeš sporty nebo hudební nástroje) 

cv. 2 – podívej se na obrázky a doplň názvy sportů / hudebních nástrojů do tajenky. ACROSS = 

vodorovně, DOWN = svisle 

 

3.) Školní sešit – zápis: 

Nadpis = PRESENT SIMPLE – QUESTIONS 

- otázky v přítomném prostém čase tvoříme pomocí slov DO a DOES a slovesa 

DO / DOES + PODMĚT + SLOVESO 

Do you like volleyball?   - Yes, I do. / No, I don’t.  

Does he listen to the radio?    - Yes, he does. / No, he doesn’t.  

 

- DO → použijeme s osobami I, YOU, WE, THEY 

Do they go to the park? 

 

- DOES → použijeme s osobami HE, SHE, IT  

Does she play the violin?  

(POZOR!!! Sloveso už nemá koncové -S, to už je obsaženo v DOES)  

Does Lucy get up at 7 o’clock?                    Does Lucy gets up at 7 o’clock?  

 

WH-QUESTIONS  

- Pokud se chceme ptát pomocí wh-slov (what, when, where,…), tak toto slovo jde na začátek 

otázky, před DO a DOES 

Where does she play tennis? 

When do you go to school? 

 

4.) Učebnice str. 47: 

cv. 3B – přepiš věty 1 – 6 do školního sešitu a doplň do nich DO nebo DOES podle osoby 

 

5.) Pracovní sešit str. 39: 

cv. 3 – doplň DO nebo DOES podle osoby  

 

6.) Pro další procvičení PRESENT SIMPLE můžeš využít následující webový odkaz: 

https://agendaweb.org/verbs/present_simple-exercises.html 

https://agendaweb.org/verbs/present_simple-exercises.html

