
23.3. - 27.3.2020, Anglický jazyk – Glogarová,V.B 

Úkoly posílejte najednou přes WhatsApp 607177606 nebo email: GlogarovaJana@seznam.cz do 

27.3. do 8,00. Nezapomeňte se podepsat – jméno žáka. 

Během dne úkoly opravím a pošlu hodnocení nebo chyby k opravě, stejně, jako tento týden. 

Vyřešené úkoly budu posílat v pátek nebo během víkendu. Využívejte CD, které máte v pracovním 

sešitě.Vidíte hned jak jste úspěšní. 

                                                                      1.hodina 

      Nové učivo – present simple questions and short answers – tvoření otázek, krátkých odpovědí 

1. Pomůcka Gramatika – pročíst si stavbu věty tázací a odpovědi. +  PS, str. 70-přehled 

mluvnice 

Otázku tvoříme pomocí slovesa Do-Does a plnovýznamového slovesa v infinitivu. 

 DO – 1,2,os.č.jednotého a 1,2,3 osoba čísla množného. 

Např. Do you have a big car? Do they play football? 

Ve 3.osobě čísla jednotného he, she , it tvoříme otázku pomocí slovesa DOES. 

Např. Does he play the guitar? Does Pavel go to the park every day? 

Plnovýznamové sloveso je bez S. 

2. Napiš uč. 47, cv.3b 

            Postup – přečti si větu, urči podmět – např. Do you collect stamps?Sbíráš (poštovní) 

            známky? KDO, CO sbíráš známky? Ty – you – sbíráš známky.2.os.č.j. 

            Napiš otázku a krátkou odpověď(na 3 doby)1 Yes   2 I    3 do. / 1 No   2 I   3 don´t. 

3. CD v pracovním sešitě, 4.lekce, grammar, 4 present simple(questions) 5  present simple 

questions and answers 

4. Uč. 46, cv. 1 – čtení, překlad 

5. Uč. 46, cv. 2  -  přečti a napiš si věty. Na základě 46/1 rozhodni, která věta je pravdivá T 

a která nepravdivá F. Napiš za věty T/F. 

6. PS, 34, cv. 1,2 

Ke kontrole – uč.47/3b,    46/cv.2,    PS 34/cv. 1,2 

 

hodina 

1. Opakování slovíček CD – 4.lekce, Vocabulary Unit 4,    1,2,3 

2. Překresli si tabulku a doplň slova podle vzoru 

I play volleyball every day do don´t yes no 

you Eva watches TV does watch on 

Monday 

she doesn´t 

             

           Rozstříhej slova a sestav  věty – kladnou oznamovací, zápornou oznamovací, otázku, 

           odpověď +,-. 

          (např. We take the bus to school. We don´t take the bus to school. Do you take the bus to 

          school? Yes, we do. No, we don´t.) Pokud je podmět v první osobě čísla j. nebo mn., je lepší 

          změnit podmět v tázací větě na druhou osobu. I, we – you. Většinou se sami sebe neptáme. 

       3. PS str.37, cv. 5       38, cv. 3 

       4. Procvičování slovní zásoby : https://www.learningchocolate.com-Category-special series-       

           all - téma : activities, action verbs... Nezapomeň si změnit USE a LEARN na UK.(United 

Kingdom) 

Ke kontrole : 2 – věty, PS-37,cv.5    38-cv.3 

 

                                                                     3.hodina 

1. Slovíčka k opakování 4.lekce 

napiš anglicky                                                  napiš česky 

koncert                                                             normally 

tancovat                                                           golf 

mailto:GlogarovaJana@seznam.cz
https://www.learningchocolate.com-category-special/


hra                                                                    baseball 

párty                                                                 American football 

po, přes                                                            play sports 

do                                                                      park 

snídaně                                                              every 

od....do                                                              clarinet 

v posteli                                                            different 

nebo                                                                  drums 

2. Tvoření otázek s WH- slovy. Pomůcka v pořadači - what, who, when, why, where, how ? 

Wh-slovo stojí na začátku věty tázací. 

3. https://www.learningchocolate.com – procvičení wh slov 

category – grammar-question words. Změnit USE a LEARN na UK 

4.Přečti si a přelož tyto otázky : 

Where do you live? What time do you get up on Monday? When does he have a shower? Do you 

have lunch at home? Where does Peter study? What do you do in your free time? What language do 

they speak? What time do you go to bed on Friday? When do you go to school? How long do you 

do your homework? 

5. Vyber si 3 otázky, napiš je na papír, rozstříhej a znovu sestav. Zkontroluj si podle cvičení 

           4. 

6. Uč. 47,cv. 5a – napiš otázky a odpovědi.Pozor na určování podmětu. 

7. PS   39, cv. 4 

 Ke kontrole : uč.47, cv. 5 a,  PS 39,cv.4 

 

Držím palce, pracujte každý den , pravidelně a nezapomeňte si také zatancovat a zazpívat. Můžete 

používat naše oblíbené youtube – písničky pro děti Question song for children, Question song by 

teacher ham.... 

 

 

 

           

https://www.learningchocolate.com/

