
Anglický jazyk 5.třída 

SB - Student's Book – Učebnice 

WB – Workbook – Pracovní sešit 

Všechny zadané úkoly budou po návratu do školy 

zkontrolovány a oznámkovány.  

Week 1  16.3. – 20.3.2020 

Lekce 21– What are you doing? 

SB str. 57 vypsat do slovníčku slovíčka lekce 21 

SB str. 48 / cvičení 1 – přečíst a přeložit si příběh 

SB str. 49 / gramatika 

Přítomný čas průběhový: 

What are you doing? – Co děláš? (právě teď) 

I'm playing football. – Hraji fotbal. (právě teď) 

Are you watching TV? – Díváš se na televizi? Yes, I am.  No, I'm not. 

What is he doing tomorrow? – Co bude dělat zítra? – plány do budoucnosti 

 He is going to Prague. – Jede do Prahy. – má plány jet do Prahy 

  

SB str. 49 / cvičení 4 – přečíst a vybrat odpověď 

WB str. 54 / cvičení 1,2,3 - doplnit 

       str. 55 / cvičení 4,5,6 - doplnit 

 

Week 2  23.3. – 27.3.2020 

Lekce 22 – Tobi is ill 

SB str. 57 – vypsat do slovníčku slovíčka Lekce 22 

SB  str. 50 / cvičení 1 – přečíst a přeložit si příběh 

SB  str. 51 / cvičení 2 – do sešitu vypsat věty (3 rozhovory) 

Příklad: How do you feel, Tobi?  

   I feel bad. I've got a cold. 

SB str. 51 / gramatika 

Řadové číslovky 1 - 10 

1st  the first 

2nd  the second atd. 

!!! Před řadovou číslovku dáváme určitý člen THE 

SB str. 51 / cvičení 3 – do sešitu napsat rozhovor; podle rozvrhu se zeptat na 5  



otázek a napsat 5 odpovědí 

Příklad: viz učebnice    

WB str. 56 / cvičení 1,2,3 – doplnit 

 str. 57 / cvičení 4,5,6 – doplnit 

 

Week 3  30.3. – 3.4.2020 

Lekce 23 – What's the date today? 

SB str. 57 – vypsat do slovníčku slovíčka lekce 23 

SB str. 52 / cvičení 1 – přečíst a přeložit si příběh 

SB str. 53 / gramatika – projít si číslovky 

 Řadové číslovky  11 – 31 

 Měsíce – vypsat do sešitu všechny měsíce 

SB str. 53 / cvičení 3 – do sešitu napsat otázku What's the date today? 

    Podle obrázků odpovědět. Datumy budou napsány  

slovem. Příklad. Today is the first of March.  

SB str. 53 / cvičení 4 – do sešitu napsat rozhovory dle příkladu v učebnici. 

    Ptát se a odpovídat, kdy má narozeniny Claire, Jane, Tobi,  

Katie a Hisham = 5 otázek a 5 odpovědí; datumy budou 

napsány slovem) 

WB str. 58 / cvičení 1,2,3 - doplnit 

WB str. 59 / cvičení 4,5,6 – doplnit 

 

DALŠÍ PROCVIČOVÁNÍ na stránce Agendaweb.org 

Přítomný čas průběhový 

https://agendaweb.org/verbs/present_continuous-exercises.html 

 

Řadové číslovky 

https://agendaweb.org/vocabulary/numbers-ordinal-exercises.html 

 

Měsíce 

https://agendaweb.org/vocabulary/days-months-seasons-exercises.html 

 


