
ANGLIČTINA – 5. TŘÍDA  
 

1.) TO BE – procvičení: 

Znovu si projdi zápis ke slovesu TO BE z minulého zadání. Do školního sešitu si přepiš následující 

věty a podle instrukcí doplň správnou formu slovesa BE.   

 

A) Complete the sentences with AM / IS / ARE: 

1. Lucy ______ my best friend. 

2. Peter and Kate ______ my classmates. 

3. I _____ a teacher. 

 

B) Complete the sentences with ‘M NOT / ISN’T / AREN’T: 

1. You _______ a good student. 

2. It ______ an apple. 

3. I _______ from the USA.  

 

C) Complete the questions: 

1. _____ Poppy and Jack from Paris? 

2. _____ her sister twelve? 

3. _____ you a doctor?  

 

2.) Učebnice str. 18: 

cv. 1A – prohlédni si rodokmen rodiny Joea Bradleyho a zopakuj si slovní zásobu týkající se členů 

rodiny. Slovní zásobu by sis měl/a pamatovat ze 4. třídy. Zde uvádím slovíčka, které si možná 

nebudeš pamatovat: 

GRANDPARENTS = prarodiče            PARENTS = rodiče           GRANDCHILDREN = vnoučata  

 

cv. 2 – přečti si krátké texty, kde Joe představuje svoji rodinu 

 

3.) Pracovní sešit str. 14: 

cv. 1 – prohlédni si rodokmen rodiny, přečti si jména jejích členů. Každý ze členů ukazuje a 

představuje někoho dalšího v rodině. Do řečových bublin doplň, o jakého člena rodiny se jedná. 

Pokud si nebudeš některým slovíčkem jistý/á, najdi si ho v pracovním sešitě str. 81/2B Family. 

 

cv. 2 – v osmisměrce najdi členy rodiny. Dohromady je tam 10 slovíček, jedno už je zakroužkované, 

musíš tedy najít ještě zbývajících 9 slov.  

 

4.) Školní sešit – zápis: 

POSSESIVE ADJECTIVES = přivlastňovací zájmena  

I             MY (moje)                                         HE     HIS (jeho)                                      

YOU     YOUR (tvoje / vaše)                     SHE     HER (její) 

WE     OUR (naše)                                   IT      ITS (toho/onoho) 

THEY    THEIR (jejich)  

My name is Kate.          Our house is big.              Your sister is in London.             His dad is a postman. 

 



!!! Pozor → obecně u zvířat používáme přivlastňovací zájmeno ITS, pokud ale mluvíme o svém 

domácím mazlíčkovi, který má jméno, můžeme použít přivlastňovací zájmena HIS / HER 

The cat is cleaning its hair in the garden. → Tam ta kočka v zahradě si čistí srst. (= cizí kočka)          

We have got a cat. Her name is Lulu. → Máme kočku. Její jméno je Lulu. (=naše kočka)  

                                            
5.) Pracovní sešit str. 14: 

cv. 3 – odpověz na otázky, použij správné přivlastňovací zájmeno  

 

6.) Školní sešit: 

Do školního sešitu si přepiš následující věty a doplň vhodné přivlastňovací zájmeno. Zájmeno volíme 

podle tučně zvýrazněné osoby, které danou věc přivlastňujeme: 

 

MY / YOUR / OUR / THEIR / HIS / HER / ITS 

 

První dvě věty uvádím jako příklad, ty opisovat nemusíš. Stačí, kdy budeš psát od čísla 3.  

1. The boy likes __his__ school. → přivlastňujeme chlapci (tučně), proto volíme zájmeno HIS=JEHO 

2. Mary sees __her__ mom every day. → přivlastňujeme Mary (tučně), volíme zájmeno HER=JEJÍ 

3. The cat drinks _______ milk.  

4. You write in _______ exercise book.  

5. She likes to give presents to ______ her grandchildren.  

6. We love _______ school. 

7. I can’t find (=nemůžu najít) ______ pen.  

 


