5. A- AJ ( ZA)- 20. 3. 2020- 27. 3. 2020
Milí páťáci,
minulý týden jste se věnovali spíše opakování a psaní slovní zásoby. Tento týden již začneme další učivo.
Doufám, že názvy školních předmětů již ovládáte velmi dobře i v písemné formě, protože nyní své znalosti
využijete.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nové učivo:
1. V učebnici na straně 35 máte růžové texty. Přečtěte je a přeložte.
Až to zkusíte samostatně, můžete si svůj překlad zkontrolovat zde:
1. Toto je naše hodina matematiky s naším učitelem matematiky, panem Woodsem. Je velmi milý, ale já
nejsem v matematice moc dobrý. Mým oblíbeným předmětem je věda.
2. Úterní odpoledne je skvělé. Máme dvě hodiny tělocviku.
3. My máme čtyři hodiny vědy za týden. V každém období máme jeden druh vědy. Nyní je to fyzika,
předtím to byla chemie a příště to bude biologie.
4. Toto je moje škola. Jsem v osmém ročníku. V mé třídě je třicet studentů. Nosíme uniformy. Jsou modročerné.

2. Nyní napište do školního sešitu krátký text o svém školním rozvrhu. Otázky, které vám pomohou při
vypracování textu najdete ve cvičení 3 na straně 35. Pokud je zodpovíte, budete mít většinu textu
napsanou.
Další otázky, nad kterými se můžete zamyslet:
What is your favourite subject?
What isn´t your favourite subject?
What subject are you good at?
What subject are you bad at?
Have you got a double lesson? When?

Nadpis do sešitu: My school subjects

3. Napište do školního sešitu 10 otázek pro svého spolužáka podle cvičení 4 na straně 35. Před dny
v týdnu ani před předměty nepište člen, ale obojí pište s velkým písmenem na začátku.

Have you got

……………..( subject) on ………………(day)?

př. Have you got English on Monday?

PRACOVNÍ SEŠIT
4. Na poslední straně pracovního sešitu je CD. Vložte si ho do CD přehrávače nebo do počítače a najděte
stopu 15. Zde je poslech 2 ze strany 28 v pracovním sešitě. Pusťte si ho, kolikrát budete chtít, a doplňte
chybějící informace do tabulky.

5. V pracovním sešitě vypracujte cvičení 4 na straně 29. Nejdříve napište podle vzoru název předmětu na
obrázku. A celou větou poté napište, který den tento předmět máte podle vašeho rozvrhu.
6. Napište krátký text do cvičení 5 na straně 29. Používejte začátky vět z rámečku.
7. Zkontrolujte, zda jste vypracovali všechna cvičení ze stran 26, 27, 28, 29.

Tuto práci si rozložte na celý týden a pokud máte chuť ještě trošku potrénovat, připomínám, že máte
v pracovním sešitě na začátku nalepenou kartičku s vaším přístupovým heslem na stránky
www. projectonlinepractice.com, kde je spousta doplňujících materiálů.
Další možné procvičování najdete na stránkách:
www.umimeanglicky.cz
www.ego4u.com
Přeji, ať se vám práce daří.
.
S pozdravem Petra Zavřelová

