5. A, B - AJ-(HI)- 3. týden 30.3. -3.4 2020

Hezký den vám všem☺
Doufám, že jste si s procvičováním v minulém týdnu poradili a určitě si něco málo
zapamatovali. Než se pustíme do dalšího učiva, mám pro vás jako vždy správná řešení úloh
z minulého týdne.
Je důležité, abyste si vše rozložili do celého týdne. Nejjednodušší pro vás by bylo, věnovat se
AJ podle rozvrhu.(Tzn. PO, ST a PA)
Na tento mail můžete psát a posílat všechny dotazy ohledně učiva. Ráda vám pomohu.
Věřím, že vše zvládneme ☺
veronika.hislop.aj@seznam.cz

Řešení úloh z minulého týdne:
Kontrola přeložených vět: (Komu se podařilo bezchybně přeložit, můžete mi odpovědět na mail☺)
1. Have your parents got a big car?
2. Tom hasn’t got a dog.
3. My brother hasn’t got a new computer.
4. We have got three white rabbits.
5. I have got a fast spider.

WB str. 28 / 1
2. Geography 3.Maths 4.RE 5. Design and Technology 6. English7. Biology 8.Music 9. Chemistry 10.
ICT
WB str. 28/ 2
2. French 3. History 4. PE 5. PE 6. Chemistry 7.Maths

WB str. 28/3
2. Students 3. Uniform 4. Teachers 5. Nice 6. Geography 7. English 8. Chemistry 9. Biology 1 0. PE

Zadání na tento týden:
Jak víte, vždy naše hodiny začínáme „rozcvičkou“. ☺ Mám pro vás tip na domácí procvičování.
Zkuste se rozhlédnout po vašem pokoji, a schválně kolik věcí umíte pojmenovat anglicky. Napište
mi na mail (kdo bude chtít☺), kolik věcí (poctivě) se vám podařilo pojmenovat.
SB str. 35/3(Porovnej svoji školu se školou Joea.)
Do školního sešitu napiš odpovědi. Př. 1. What class are you in? I am in class 5.A (5.B)
SB str.35/4 Podle vzorových vět-promyslet a procvičit
WB str.29/4 doplnit
WB str. 29/5 Nejprve si přečtěte vzorové nedokončené věty. Po té o sobě, své škole a rozvrhu
dokončete věty. Celé cvičení mi pro kontrolu přepošlete na můj mail.
SB str. 36/ Culture
Nejprve si celý text přečtěte a sami zkuste přeložit.(Je to pro vás dobrý trénink)
Podívejte se dolů pod textem na tabulku anglických škol. V jakém věku chodí do školy, jak je to
rozdělené, apod.
Přeložený text pro kontrolu: Školní dny jsou od 8.45 do 3.30. O víkendu není vyučování, ale mnoho
středních škol má sportovní zápasy v sobotu ráno. Většina žáků má oběd ve škole. Zhruba polovina
(žáků) obědvá ve škole a druhá polovina si nosí sendviče z domu. (balíček k obědu) Na většině škol se
nosí školní uniformy.
SB str. 36/1 Promyslete si otázky nad textem

Další tipy na domácí procvičování: Až budete mít možnost, pustě si váš oblíbený zahraniční film nebo
pohádku a během sledování na pár minut přepněte na originál.(tzn. Přepnout na anglickou verzi a
poslouchat originál). Vždy v nějakém pro vás známem momentě daného filmu.

Na webových stránkách možnost procvičení gramatiky: www.umimeanglicky.cz
www.ego4u.com
www. projectonlinepractice.com (ve vašem pracovním sešitě máte kartičku s přístupovým heslem)

Good luck☺

