5. A AJ uč. Adéla Jůnová 2. týden 23. 3. – 27. 3. 2020
Milí páťáci, doufám, že vás baví i výuka doma. Můžete si učivo dávkovat podle sebe. 
① Zkontrolujte úkoly a opravte případné chyby z předchozího týdne. Ohodnoťte sami sebe, jak jste
zadané úkoly zvládli. 
Sešit:
a)Ta kočka je mokrá.
b) Ten pes je starý.
c) To slunce je horké.
d) Moje pero je nové.
e) To okno je kulaté.

The cat is wet.
The dog is old.
The sun is hot.
My pen is new.
The window is round.

WB 25/5
2 They´ve got a long car. 3 This is a big present. 4 I´ve got a good teacher. 5 Look at my thick jumper.
6 This is a new bike. 7 She´s got three white cats. 8 Where´s my green T-shirt?
WB 25/6
2 She hasn´t got a thick jumper. She´s got a thin jumper. 3 He hasn´t got a small bag. He´s got a big
bag. 4 They haven´t got a new camera. They´ve got an old camera. 5 He isn´t a bad boy. He´s a good
boy. 6 She hasn´t got a black MP3 player. She´s got a white MP3 player.
...................................................................................................................................................................
② Tento týden začni písničkou I Have A Pet ( Animal Song | Super Simple Songs), kterou asi znáš.
Poslechni si na:
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
Zopakuj si slovíčka z lekce 3C, která máš mít již zapsaná.
③ UČEBNICE 32 /2a – Přečti si rozhovor mezi učitelkou a Joem. Jaká zvířata má Joe, jaká jeho sestra
Mel? Jakou barvu mají jejich zvířátka?
④ Zapiš do sešitu:

WB 74/3.3 have got: otázky
WB 74/3.4 have got: kladné a krátké odpovědi
-vypracuj i úkoly Přeložte
Vše prostuduj!
⑤ Vypracuj do sešitu:
UČEBNICE 32/4 - Utvoř otázky. (pomůcka 2- Has she got a brother?)
UČEBNICE 32/5 – Podívej se na obrázek. Napiš, jaká mají děti zvířátka. (dle vzoru- Anita má pavouka.
Fai a Bao nemají papouška. Oni mají křečka.
Ať se Ti daří.
Your English teacher. A.J. 
Přikládám e-mailovou adresu, na kterou mi můžeš psát dotazy i vypracované úkoly. Budu se těšit.

adela.junovaaj@gmail.com
Můžeš i vyfotit a poslat Messengerem. 

