
5. třída – 15. 10. 2020 

1/ dle slovníčků se naučit a stále si opakovat nová slova +: 

základní číslovky do 100 – pozor na rozdíl mezi 13/30, 14/40, 15/50, 16/60, 17/70, 18/80, 19/90 

umět odpovědět na otázky:  

What´s your telephone number?  

What´s the number of your house? 

What day is today? 

What month is today? 

What´s your favourite colour? 

 

2/ procvičovat: 

Whose is this?    This is Peter´s book. 

a (před souhláskou), an (před samohláskou) = neurčitý člen: a book, an apple, a house, an orange 

 

3/ do slovníčků si napsat nová slova: 

close    [klouz]     zavřít  

open    [oupƏn]    otevřít 

give me   [giv mi:]    podej mi / podejte mi 

pick up    [pik ap]     zvedni / zvedněte 

don´t close   [dont klouz]    nezavírej / nezavírejte 

don´t open   [dont oupƏn]    neotevírej / neotevírejte 

spell    [spel]     hláskovat 

call    [kól]     volat / nazývat 

nové fráze: 

What does it mean?  [wot daz it mýn?]   Co to znamená? 

How do you spell?  [hau du: ju: spel?]   Jak hláskuješ?  
    

 



4/ Student´s book Project 1: 

str. 10 a 11 – číst nahlas anglický text, procvičovat 

 

5/ Pracovní sešit Project 1: 

str. 13 – vypracovat úkoly č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. třída – 20. 10. 2020 

1/ dle slovníčků se naučit a stále si opakovat nová slova +: 

close, open, give me, pick up,  don´t close, don´t open, spell, call 

fráze:  

What does it mean? 

How do you spell? 

 

2/ procvičovat: 

Whose is this?    This is Peter´s book. 

a (před souhláskou), an (před samohláskou) = neurčitý člen: a book, an apple, a house, an orange 

 

3/ do slovníčků si napsat nová slova: 

preposition   [prepozišƏn]    předložka 

singular   [singulƏ]    jednotné číslo 

plural    [plurƏl]     množné číslo 

in    [in]     v / uvnitř 

on    [on]     na 

under    [andƏ]     pod 

behind    [bihajnd]    za 

 

nová fráze: 

Where is … ?   [weƏ iz … ?]    Kde je … ? 

 

4/ Student´s book Project 1: 

str. 12 – procvičovat hláskování abecedy (spelling) 

str. 13, cvičení 1 a 2 – procvičovat WHOSE 

 



5. třída – 21. 10. 2020 

1/ dle slovníčků se naučit a stále si opakovat nová slova +: 

preposition, singular, plural, in, on, under, behind 

fráze:  

Where is … ? 

 

2/ procvičovat: 

spelling (hláskování anglické abecedy) 

Whose is this?    This is Peter´s book. 

a (před souhláskou), an (před samohláskou) = neurčitý člen: a book, an apple, a house, an orange 

 

3/ do slovníčků si napsat nová slova: 

watch    [woč]     náramkové hodinky 

toothbrush   [tu:θbraš]    zubní kartáček 

story    [story]     příběh 

communication  [komjunikejšƏn]   komunikace 

sentence   [sentens]    věta 

question   [kwesčƏn]    otázka 

answer    [a:nsƏ]     odpověď 

pronunciation   [pronaunsiejšƏn]   výslovnost 

 

nová fráze: 

Make true sententences [mejk tru sentensiz]   Vytvoř správné (pravdivé) 
věty. 

 

 

 

 



4/ Student´s book Project 1: 

str. 14 – nově: předložky  - cvičení 1, 2, 3 (G)  

str. 14 – nově: tvoření množného čísla v angličtině pomocí koncovky  –s cvičení 1 a 2 (H) 

  one dog (a dog)  two dogs 

  one girl (a girl)  three girls 

  There are two dogs and three girls.  

 

Tvoření množného čísla ve zvláštních případech budeme probírat na dalších hodinách.  

 

5/ Pracovní sešit Project 1: 

str. 12 - 13 – vypracovat úkoly cvičení č. 1 a 2 

str. 14 – vypracovat úkoly cvičení č. 1 a 2 

 

 

 

 


