ANGLICKÝ JAZYK- 5. TŘÍDA

Opakujeme:

MY DAY : Můj den- opakování slovní zásoby
*get up – vstávat
*have a schower- sprchovat se
*have breakfast- snídat
*have lunch-obědvat
*Listen to the radio- poslouchat rádio
*brush (my) teeth-čistit zuby
*put on my jacket- oblékat se
*go to school-jít do školy
*take the bus to school- jet do školy autobusem
* walk to school- jít pěšky do školy
*lessons start at… ..vyučování začíná
*school starts at …../ finishes at……-škola začíná/
končí
*Go home…jít domů
*Do (my) homework- psát úlohu
*Watch Tv- dívat se na TV
*Listen to music- poslouchat hudbu
*Go to bed – jít spát
*Go to sleep- jít spát

Doplňte časové údaje:

* Cv. 1: Přeložte do češtiny:
1.
2.
3.
4.
5.

I don´t get up at seven o´clock._____________________________
We don´t go to school.____________________________________
They don´t go home for lunch._____________________________
Lessons don´t finish at three o´clock.________________________
He doesn´t go home for lunch.______________________________

*Cv.2 -Přeložte:
1. Můj kamarád nehraje fotbal.__________________________________
2. Sbíráš známky?______________________________________________
3. Chodíš lyžovat?______________________________________________
4. Já nechodím lyžovat._________________________________________
5. David chodí plavat.___________________________________________
*Cv. 3: What´s the time, please?
1. 1.15________________________________
2. 2.30________________________________
3. 6.45________________________________
4. 7.10________________________________
5. 5.25________________________________
6. 7.50________________________________
7. 11.30_______________________________
8. 8. 40______________________________

* Cv.4 :Doplňte do vět slova, která máte v rámečku. U každého obrázku
také doplňte časové údaje (digitálně) podle daných vět.

*DOMÁCÍ ÚKOL K ODESLÁNÍ:
1. cv. 5a/47 –učebnice Project 1. Vytvořte věty a tyto věty přeložte do
češtiny.
2. Vyčasujte tato slovesa: listen, play , wash. Ve vašem školním sešitě jsme
již slovesa časovali.
Vzor: 1. I go to school.

1. We go to school

2. You go to school.

2. You go to school

3. He goes to school

3. They go to school

She goes to school
It goes to school
Pozor! wach- 3. os. watches,
go- 3. os. goes,
brush- 3. os. brushes

Domácí úkol mi posílejte ve formě AJ5- DÚ na adresu:
akaletova.zslipov@seznam.cz

----------------------------------------------------------------

Řešení k daným úkolům:
cv.1 Řešení:
1.
2.
3.
4.
5.

Nevstávám v 7 hodin.
Nechodíme do školy.
Oni nechodí domů na oběd.
Vyučování nekončí ve 3 hodiny.
On nechodí domů na oběd.

Cv 2 : Řešení:
1.
2.
3.
4.
5.

My friend doesn´t play football.
Do you collect stamps?
Do you go skiing?
I don´t go skiing.
David goes swimming.

Cv. 3: Řešení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

It´s quarter past one.
It´s half pas two.
It´s quarter to seven.
It´s ten past seven.
It´s twenty five past five.
It´s ten to eight.
It´s half pas eleven.
It´s 20 minutes to nine.

Cv. 4. Řešení: A day in my life
1. gets 2. go 3. do 4. has 5. washes 6. has 7. play 8. has 9. go 10. has 11. go
12. brushes -češe 13. takes 14. gets

Online procvičování AJ- Project 4th edition
5. - 9. třída
Milí žáci,
angličtinu si budete procvičovat na stránkách Oxford University Press
Jedná se o online cvičení z našich učebnic Project 1-5.
Tato cvičení najdete pod níže uvedeným odkazem.
S pozdravem
Andrea Kaletová

Odkaz na online procvičování:

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

