
ANGLIČTINA – 5. TŘÍDA  

 

1.) Slovní zásoba: 

Do slovníčku si přepiš slovíčka z pracovního sešitu str. 83 / 4B My day. Slovíčka se postupně uč.  

 

2.) Učebnice str. 42: 

cv. 2 – přečti si, jak vypadá den Molly. Do školního sešitu si napiš čísla 1-10. K těmto číslům napiš slova 

z červeného boxu v pořadí, v jakém je každý den Molly dělá. První dvě slova uvádím jako příklad: 

1. shower 

2. breakfast  

Prohlédni si modré fráze v textech. Tyto fráze se nauč. Zde uvádím některé fráze a jejich překlad: 

GET UP = vstávat                                                      BRUSH MY TEETH = čistit si zuby 

HAVE A SHOWER = osprchovat se                        PUT ON MY COAT = obléct se  

HAVE BREAKFAST = snídat                                     GO TO SCHOOL = jít/jet do školy 

LISTEN TO THE RADIO = poslouchat rádio          TAKE THE BUS = jet autobusem 

HAVE LUNCH = obědvat                                         GO ON THE INTERNET = brouzdat na internetu 

DO MY HOMEWORK = dělat domácí úkoly         HAVE DINNER = večeřet  

WATCH TV = sledovat TV                                       GO TO BED = jít do postele  

READ A BOOK = číst knihu                                     GO TO SLEEP = jít spát 

  

3.) Pracovní sešit str. 34: 

cv. 1 – vyhledej slova v řečovém hadovi, zakroužkuj je a vypiš na řádky 

 

cv. 2 – doplň věty o Oscarově dni. Použij modré fráze z učebnice (předchozí bod). Čas doplň podle toho, 

kolik je hodin na obrázku.   

 

4.) Školní sešit – zápis: 

PRESENT SIMPLE (= PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ) 
- tento čas používáme, když mluvíme o pravidelných a opakujících se činnostech a aktivitách  

KLADNÁ VĚTA:                                                  ZÁPORNÁ VĚTA: 

I watch TV after school.                                  I don’t watch TV after school. 

We play football every Monday.                  We don’t play football every Monday.  

 

5.) Učebnice str. 43: 

cv. 3B – věty 1-7 si přepiš do školního sešitu a doplň vhodné sloveso. Opět pracuj s modrými frázemi 

z předchozí stránky. 

 

6.) Pracovní sešit str. 35: 

cv. 3 – věty 2-8 přepiš na věty záporné. Podívej se na první příkladovou větu, abychom vytvořili zápor, 

použijeme slovo DON’T.  

 

cv. 5 – napiš o svém typickém dnu. Použij slova z šedého boxu společně s modrými frázemi z učebnice. 

Vždy napiš čas, v kolik hodin danou aktivitu děláš. Inspiruj se dnem Molly z učebnice str. 42.  

 


