
ANGLIČTINA – 5. TŘÍDA  
 

1.) Učebnice str. 30: 

cv. 1A – poslechni a přečti si příběh Mut’s present. Slovíčka, která možná nebudeš znát: 

              CRICKET BAT = kriketová pálka                 BASKET = košík  

              BLANKET = deka                                          MOUTH = pusa  

Do školního sešitu odpověz na následující otázky: 

1. What present has Mickey got for his birthday? 

2. What has Millie got for her birthday? 

3. What has Mut got for his birthday?  

4. Who are the presents from? (= Od koho dárky jsou?) 

               

2.) Školní sešit – zápis: 

ADJECTIVES (=PŘÍDAVNÁ JMÉNA)  

- přídavná jména rozvíjejí jména podstatná a stojí vždy před nimi:  

a blue bike                   nejprve bude člen A/AN, pak přídavné jméno (blue, old, good,…) 

an old picture              a pak jméno podstatné (bike, picture, student,…)            

a good student 

- pokud se bude ve větě ještě nacházet nějaké číslo/počet, bude toto číslo stát před přídavným 

jménem (člen A/AN už ve větě nebude): 

Will has got two black cats.  

Our neighbours have got three small children.            

 

3.) Učebnice str. 31: 

cv. 4B – do školního sešitu přepiš věty 1-5. Použij slova v závorce a poskládej je tak, aby věta byla 

správně. První větu uvádím jako příklad:  

1. I’ve got _____________ (a present big). → I’ve got a big present.  

 

4.) Pracovní sešit str. 24 a 25: 

cv. 3 – spoj přídavná jména s opačným významem (slovo THICK znamená tlustý, již znáš slovo FAT, 

které se používá u lidí a slovo THICK se používá u věcí např. tlustá kniha) 

 

cv. 4 – napiš věty o obrázcích s použitím slov z šedého boxu. Hlídej si správný slovosled a použití 

členu A/AN.  

 

cv. 6 – prohlédni si obrázky a oprav věty pod nimi. Nejprve převeď větu do záporu s použitím 

HAVEN’T GOT/HASN’T GOT a pak vytvoř větu novou a pravdivou.  

 

5.) Slovní zásoba: 

Do slovníčku si přepiš slovíčka z pracovního sešitu str. 82 / 3B Mut’s present. Následující slovíčka 

vynechej a nepiš: BALL, JUMPER, PRESENT, SCHOOL, SMALL, T-SHIRT. Nepiš žádné slovíčko z 

podnadpisu COLOURS. Z podnadpisu OTHER ADJECTIVES si napiš pouze slovíčka BAD a THICK.  

Slovíčka si procházej a uč se je.  


