Milí páťáci,
dva týdny samostatného učení máte za sebou a velmi doufám, že se Vám práce daří. Psaní zápisů a cvičení
si během týdne rozložte třeba právě podle dnů, kdy máte angličtinu podle rozvrhu, ať se se Vám slovní
zásoba lépe upevní. Nejdříve si opět zkontrolujte práci z minulého týdne a poté se vrhněte na nové učivo.
Tak hurá do toho!

Kontrola práce z minulého týdne
1. V pracovním sešitě jste si měli najít poslech na CD ve cvičení 2 na straně 28. Správné chybějící informace
máte v následujícím cvičení. Pro jistotu jsem ještě doplnila následující cvičení, které si také zkontrolujte.

2. V pracovním sešitě jste měli ve cvičení 2 na straně 29 napsat předmět a větu o svém rozvrhu. Můžeš si
ho nyní zkontrolovat. Bohužel neznám Váš rozvrh, a tak věty jsou bez doplněných dnů.
2. History. We´ve got History on ……………………
3. Art. We´ve got Art on ……………………
4. PE. We´ve got PE on ……………………
5. Maths. We´ve got Maths on ……………………
6. Geography. We´ve got Geography on ……………………
7. Chemistry. We´ve got Chemistry on ……………………
8. ICT. We´ve got ICT on ……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nové učivo
1. Na youtube se podívejte na video o britském školství: This is Britain - School
Video je o jednom anglickém chlapci, který mluví o svém školním dni. Přehraj si ho, kolikrát budeš
potřebovat. Než začneš pracovat, zapiš si do školního sešitu nadpis:
SCHOOLS IN ENGLAND a opiš následující otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

What is the boy´s name?
How old is he?
What is the name of his school?
Have they got a uniform?
What subject is the first ( první )in the morning?
What is his favourite subject?
When is the lunchtime?
What subject have they got in the afternoon?

Zadej následující odkaz do vyhledávacího okénka na internetu.
http://www.anglomaniacpl.co.cc . Klikni na This is Britain - School
Poslech si několikrát přehraj a napiš odpovědi k otázkám.
Pokud to není v tvých technických možnostech, toto cvičení vynechej.

2. V učebnici na straně 36 uprostřed je text psaný rukou. Ten si přečti a přelož.

3. Ve školním sešitu již máš napsaný nadpis SCHOOLS IN ENGLAND a poslechové cvičení.

Pod něj nakresli tabulku z učebnice na straně 36 dole, kde je přehled tříd v Británii a následující
překlad.
Primary = základní škola

Compulsory = povinná školní docházka

Secondary = střední škola

Sixth Form = poslední dva roky střední školy, které jsou
nepovinné

…………………………………………………………………………………………………………………

Pracovní sešit
1. Cv. 1/ str. 30- Porovnej oba obrázky. Napiš, co Ben má a nemá na každém obrázku.
2. Cv. 2/ str. 30- Popiš obrázky, použij přídavná jména z rámečku.
3. Cv. 3/ str. 30- Přečti si text a odpověz na otázky.
4. Cv. 4/ str. 31- Napiš z písmen předměty ve škole.

Přeji hezký týden a nepište prosím všechna cvičení najednou, ať se Vám nekouří z hlaviček.

Pokud si chcete ještě dále procvičovat, klikněte na následující odkaz na internetu.
www.umimeanglicky.cz
www.ego4u.com

S pozdravem Petra Zavřelová

