
5. třída 
3. 11. 2020 

 
1/ podle slovníčků se naučit a stále si opakovat nová slova: 
watch, toothbrush, story, communication, sentence, question, answer, pronunciation 
 
nová fráze: 
Make true sentences. 
 
2/ procvičovat si předložky a tvoření množného čísla (výjimky se naučíme později) 
 
3/ do slovníčků si napsat nová slova: 
 
postcard    [poustka:d]   pohlednice 
letter     [letə]    dopis 
parcel     [pa:slə]   balík 
post office    [poust ofis]   pošta 
send     [send]    poslat 
photo     [foutə]    fotografie 
snapshot    [snepšot]   momentka 
snap     [snep]    snímek 
 
nové fráze: 
Send me your photo.   [send mi: jo: foutə]  Pošli mi svou fotku. 
Here is a parcel for your mummy. [hiə iz ə pa:slə fo: jo: mami] Tady je balík pro tvou maminku.
   
 
4/ Student´s book Project 1: 
str. 16 – zopakovat si předložky 
str. 17, úkoly č. 2, 3 a 4 – zopakovat si časování slovesa to be: 
 I am   we are  
 you are  you are 
 he is   they are 
 she is 
 it is 
 
5/ Pracovní sešit Project 1: 
str. 15 – vypracovat úkoly cv. 3 a 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. 11. 2020 
 
1/ podle slovníčků se naučit a stále si opakovat nová slova: 
postcard, letter, parcel, post office, send, photo, snapshot, snap 
 
nové fráze: 
Send me your photo. 
Here is a parcel for your mummy. 
 
2/ do slovníčků si napsat nová slova: 
 
penfriend    [penfrend]   přítel na dopisování 
label     [lejblə]    štítek 
timetable    [tajmtejblə]   rozvrh hodin / jízdní řád 
break     [brejk]    přestávka / přerušení 
lunch     [lanč]    oběd 
dinner     [dynə]    večeře 
breakfast    [brekfəst]   snídaně 
poster     [poustə]   plakát 
scrapbook    [skrepbuk]   zápisník 
 
nové fráze: 
I´ve got some idea.    [ajv got sam ajdiə]  Mám nějaký nápad. 
You´ve got a new penfriend.  [ajv got ə nju: penfrend] Máš nového přítele na 
dopisování.   
 
 
3/ Student´s book Project 1: 
str. 18 – číst  si nahlas anglický text – cvičení 1 
 - do sešitu si zapsat a doplnit věty ze cvičení 2 a, b, d 
 
 
4/ Pracovní sešit Project 1: 
str. 16 – vypracovat úkoly cv. 1, 2 a 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. 11. 2020 
 
1/ podle slovníčků se naučit a stále si opakovat nová slova: 
penfriend, label, timetable, break, lunch, dinner, breakfast, poster, scrapbook 
 
nové fráze: 
I´ve got some idea. 
You´ve got a new penfriend.  
 
 
2/ do slovníčků si napsat nová slova: 
 
expensive    [ikspensiv]   drahý / drahá / drahé 
badge     [bedž]    odznak 
altogether    [o:ltəgeδə]   všechno dohromady 
cheap     [či:p]    levný / levná / levné 
T-shirt     [ty: šə:t]   tričko 
jumper    [džampə]   bunda 
 
nové fráze: 
How much is this?   [hau mač iz δiz?]  Kolik to stojí? 
Can I help you?   [ken aj help ju:?]  Mohu vám pomoci? 
 
 
 
3/ Student´s book Project 1: 
str. 19 – do sešitu si zapsat a doplnit věty ze cvičení 3 a 4a, číst si nahlas anglicky texty z 
pohlednic a přeložit si je do češtiny 
 
 
4/ Pracovní sešit Project 1: 
str. 17 – vypracovat úkoly cv. 4 a 5 
 
 
 
 

 


