
ANGLIČTINA – 5. TŘÍDA 

 

1.) Slovní zásoba – zopakování:  

cv. 1 – do školního sešitu spoj poloviny frází k sobě. Napiš si čísla 1-10 a k nim doplň celou frázi. 

1. have                            A TV 

2. listen                           B the bus 

3. take                             C teeth 

4. go to                            D shoes  

5. do                                E homework 

6. go on                           F the radio 

7. put on                         G a shower  

8. brush                           H bed  

9. watch                           I a book 

10. read                              J the Internet  

 

cv. 2 - prohlédni si obrázky Johna a jeho denní rutiny. Do školního sešitu napiš, co za aktivity na 

obrázcích dělá:  

                                               
1. I _______ at six o’clock.      2. I _____________.     3. I ________ my T-shirt.        4. I ______________.      

 
5. I ___________ to work at half past six.           6. I _________ work at seven o’clock.    7. I ____________.  

 
8. I ______ work at three o’clock.       9. I _______ home.              10. I ____________ at six o’clock.  



 
11. I _____________.                         12. I ____________ at half past nine.  

 

2.) Slovní zásoba: 

Do slovníčku si přepiš slovíčka z pracovního sešitu str. 83/4C Free time. Slovíčka se také nauč.  

 

3.) Učebnice str. 44: 

cv. 1A – projdi si aktivity týkající se volného času, tyto aktivity se poctivě nauč 

 

cv. 2 – přečti si o Molly a aktivitách, kterým se věnuje ve svém volném čase. Dále si přečti o tom, jak 

Molly vypráví o svém bratrovi Kirkovi a sousedovi Eddiem. Do školního sešitu si napiš čísla těchto tří 

dětí a přiřaď ke každému z nich obrázky A-I podle toho, kdo danou aktivitu na obrázku dělá.  

 

4.) Pracovní sešit str. 36: 

cv. 1 – doplň slova z šedého boxu k obrázkům 2-12 

 

cv. 2 – slova z šedého boxu ze cv. 1 doplň do sloupečků v tabulce (PLAY=co hrajeme, GO TO = co 

chodíme dělat, COLLECT=co sbíráme) 

 

cv. 3 – podívej se na obrázky a napiš, co jednotliví lidé ve svém volném čase dělají. Použij slova PLAY, 

GO TO, COLLECT.  


