
ANGLIČTINA – 5. TŘÍDA  
 

1.) Slovní zásoba:  

Uč se slovíčka v pracovním sešitě str. 81 / 2 Countries and cities.  

→ Výslovnost jednotlivých států byla poslána emailem v minulém zadání. Nahrávku s výslovností 

měst obdržíte s tímto zadáním (kdo má možnost nahrávku si může stáhnout pro nácvik výslovnosti 

jednotlivých měst).  

  

2.) Školní sešit – zápis: 

Následující zápis k novému učivu si opiš do školního sešitu: 

VERB TO BE = sloveso BÝT  

- sloveso BE má tři tvary → AM / IS / ARE  

- daný tvar volíme podle toho, jakou osobu máme ve větě: 

 

I → am                You, We, They → ARE                He, She, It → IS  

 

- jednotlivé tvary jdou zkrátit: 

 

I’m                      You’re, We’re, They’re                He’s, She’s, It’s  

 

- typy vět: 

  I’m from Brazil.                                       I’m not from Brazil.  

  They’re in the classroom.                             They aren’t in the classroom.  

             She’s ten.                                                 She isn’t ten.  

 

  Am I from Brazil?   → Yes, I am. / No, I’m not.  

  Are they in the classroom?   → Yes, they are. / No, they aren’t.  

             Is she ten?   → Yes, she is. / No, she isn’t.  

 

3.) Učebnice str. 17: 

cv. 6A – do školního sešitu si přepiš věty 1-5 a doplň do vět správné tvary slovesa BE (hlídej si osoby 

a podle toho doplň vhodný tvar) a k vlajkám doplň název státu, o který se jedná.  

První větu uvádím jako příklad: 

1 This is Rosa. She ___is___ from __Italy__   . She ___is___ eleven. 

 

cv. 8 – do školního sešitu vytvoř z vět v učebnici věty záporné. Kladné věty opisovat nemusíš, stačí, 

když k číslům napíšeš rovnou převedenou větu v záporu. První dvě věty uvádím jako příklad, také 

rovnou převedené do záporu: 

1   I’m not from France.  

2   She isn’t twelve.  

 

4.) Pracovní sešit str. 13: 

cv. 4 – přečti si věty 1-6 a do řečových bublin přepiš plný tvar slovesa BE na jeho zkrácený tvar  

cv. 5 – prohlédni si tabulku se jmény a zeměmi, ze kterých děti pocházejí. Do vět potom doplň 

správný záporný tvar slovesa BE (hlídej si osoby) a zemi, ze které dané dítě skutečně pochází.  

 


