
5A – anglický jazyk 

Dobrý den, během dnešního zadání bych Vás chtěla požádat o vypracování, 

vyfocení a zaslání na email:  

pekarkovasona ZAVINÁČ email.cz  /vše bez mezer/ 

do 12. 5. 2020  

 

Zopakuj si gramatiku PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO – KLADNÉ VĚTY 

vysvětlenou v pracovním sešitě na str. 69 – 4.3 a doplň cvičení v pracovním sešitě 

na str. 35/5 – popiš svůj den.  

 

V pracovním sešitě vyplň toto cvičení:  

str. 35/3 – Doplň předložky do vět 

Pamatuj: in – v, uvnitř, časové údaje: ráno, odpoledne, večer (in the evening) 

               at – v, u, časové údaje u hodin 

               to – do, použití se 4. pádem (koho,co) 

               from - to  = od – do 

 

Vyplněné stránky 34-37 vyfoťte a zašlete na můj email. 

 

Nauč se slovíčka 4D v pracovním sešitě na str. 76 

Slovíčka z celé 4 lekce si procvičuj na stránce  

www.anglinaplus.cz – slovíčka – základní škola – project 1 – 4ABCD 

zde se je i lépe naučíš.  

 



V učebnici na straně 44 si přečti cvičení 1, 2 

Připomeň si tvoření záporné věty v přítomném čase prostém na str. 69/4.4 – 

v pracovním sešitě. 

Vypracuj do sešitu cvičení 5b  ze strany 45. Napiš celé doplněné věty, věty 

přelož, cvičené vyfoť a pošli mi to na pekarkovasonaZAVINÁČemail.cz 

 

Pojďme se podívat na to, jak tvoříme otázky v přítomném čase prostém: 

V pracovním sešitě na str. 70/5.5 máte v tabulce znázorněno, kdy používáme 

pomocné sloveso „Do“ a kdy „Does“ – to používáme pouze ve 3. os. č. jednotného. 

Budeme vycházet z nejznámější otázky: Do you speak English? Mluvíš anglicky?  

Přepište si (nebo vytiskněte a nalepte) do školního sešitu: 

1. Do I speak English? – Mluvím anglicky? 

2. Do you speak English? – Mluvíš anglicky?  

3. Does he (she, it) speak English? – Mluví (on, ona, to) anglicky?  

 

1. Do we speak English? Mluvíme anglicky? 

2. Do you speak English? Mluvíte anglicky? 

3. Do they speak English? Mluví (oni) anglicky? 

Odpovídáme: 

Yes, I do…… Yes, he does              Ano, mluvím………Ano, mluví   (on) 

No, I don´t ……. No, He doesn´t       Ne, nemluvím……. Ne, nemluví   (on) 

 

Vypracujte v pracovním sešitě tato cvičení: 

38/ 3 – změň věty oznamovací v otázky 

39/ 4 – napiš otázky k daným odpovědím (When=kdy, Where=kde, What=co,jaký) 

39/5 – přečti si o Nelly a doplň otázky, potom napiš krátké odpovědi 

Připomínám, že pouze ve 3. os. č.j.  používáme „does“ nebo „doesn´t“  



Děkuji za spolupráci. Už mi chybíte a těším se na Vás.  

S pozdravem Soňa Pekárková 

Když nebude něco jasné neváhejte mi napsat, mohu i vysvětlit telefonicky.  

 


