
8.6., AJ, IV.A,B, Glogarová, 12.6.2020 

Všechny písemné úkoly ke kontrole. 

1.hodina 

1.úkol 

Uč. 53, čtení, překlad textu, doma hlavně písemný překlad se slovníkem -

11.lekce. 

Ke kontrole pošlete překlad i tehdy, když nebudete mít všechna slova 

přeložená. Ocením snahu. 

2.úkol 

Uč.53, napište si do dvou sloupečků věty k T-Rexovi a k Diplodocusovi. 

Každou větu „ v kosti“ si přečti, pamětně přelož a napiš k jednomu ze dvou 

dinosaurů. 

Připomínám: had – měl, was-byl, were-byli(číslo množné) 

2.hodina 

1.úkol       ke kontrole 

PS 52, cv. 2 doplň do vět slova was – byl, had – měl. 

2.úkol    ke kontrole 

PS 53, cv. 3. Nejprve si napiš překlad slov v rámečku. Potom doplň slova do vět. 

3.hodina 

1.úkol    ke kontrole 

PS 53, cv. 4 

Bylo by dobré, kdybyste si našli ve svojí encyklopedii informace o dinosaurech( 

T-Rex, Diplodocuc) a přečetli si – stavba těla, kde žili, čím se živili….  . 

Do pracovního sešitu píšete informace o těchto dinosaurech It had – měl, It was 

– byl. 

2.úkol – ke kontrole–opakování slovní zásoby, Minitest 9. Snažte se vypracovat 

test sami, bez pomoci a nápovědy. Kdo má možnost tisku, může mi napsat svoji 

emailovou adresu, já pošlu naskenovaný minitest. 



1. rozděl slova do dvou skupin : I go….    I play…… 

Tennis, ice hockey, fishing, basketball,running, shopping 

2.Doplň věty slovy z nabídky : skating, table tennis, watch, play, Tuesday 

On Mondays I play …………. . (obrázek stolního tenisu). On Thursdays I go 

…………..  . (obrázek  kolečkových bruslí))   On …………….  I go swimming. On 

Fridays I ………..  TV.   On Wednesdays I …………   computer games. 

3. Čti a zakroužkuj správná slova (před nebo za lomítkem). 

Hello! I´m Sarah. I´m / I, ve got lots of hobbies. When it´s sunny , I do / go  

walking, or I ride / read my bike.  If it´s raining , I look / listen to music, and do / 

play computer games. Sometimes I write / read a book. 

 

 


