
 

*** Upozornění *** 

Na e-mail obdržíte zvukovou nahrávku k třináctému zadání. Nahrávku si můžete stáhnout a pustit dětem 

pro nacvičení výslovnosti. 

1.) Školní sešit: 

Znovu si prohlédni zápis ke slovu CAN / CAN’T z minulého zadání. 

 

2.) Pracovní sešit str. 48: 

cv. 1 – prohlédni si obrázky a přečti si slovní fráze v boxu. Pod obrázky napiš, jestli lidé na obrázcích 

dané aktivity umí (= CAN) nebo neumí (= CAN’T). Přečti si první větu jako příklad, druhou větu ještě 

také uvádím jako příklad: 

2. Isabel and Adam can play tennis.  

 

cv. 2 – v tomto cvičení budeš tvořit otázky na osoby ze cvičení 1 a odpovídat na ně. Přečti si první 

otázku jako příklad, druhou opět ještě uvádím jako příklad: 

2. Can Isabel and Tom play tennis? → Yes, they can.  

  

3.) UNIT 6 (LEKCE 6): 

Začínáme 6. lekci, která se týká lidí a kamarádů. V lekci 6A se budeme věnovat vzhledu (jakou má 

kdo postavu, barvu očí, atd.). Naučíš se pár nových slovíček, ale spoustu z nich již už dávno znáš.  

Učebnice str. 65: 

cv. 1A – prohlédni si jednotlivé obrázky a jejich anglické názvy. Můžeš si pustit nahrávku 

s výslovností těchto slovíček (5. TŘ. slovní zásoba – obdrženo e-mailem).  

A MOUSTACHE = knír           A BEARD = plnovous  

cv. 2 – přečti si řečové bubliny jednotlivých lidí. Do školního sešitu si přepiš věty 1-6 a doplň do nich 

správné jméno, podle popisů, které sis přečetl/a. 

 

str. 65: 

cv. 3 – prohlédni si tabulku, ve které je vysvětlen rozdíl mezi slovesem HAVE GOT a TO BE (toto 

učivo již znáš, jen si ho zopakuj)  

 

4.) Pracovní sešit str. 52 - 53: 

cv. 1 – doplň k obrázkům správná slova z boxu  

cv. 3 – prohlédni si obrázek ženy a muže a popiš jejich vzhled 

 

cv. 4 – tvým úkolem je zakroužkovat správnou variantu (buď HAVE/HAS GOT nebo tvar slovesa TO 

BE – am, is, are).  

cv. 6 – napiš kladné a záporné věty o lidech na obrázcích. Přečti si první příkladovou větu, druhou 

větu ještě uvádím jako příklad: 

2. Leo hasn’t got a beard.  

    He’s got a moustache.  


