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Chapter 20 The town 
 

Tento týden je rozpis zadání určen pouze pro žáčky, kteří se nemohou zúčastnit 
prezenční výuky.  
 
Tak se do toho pustíme: 

Plán učiva na týden od 19. 04. do 23. 04. 
 
Pondělí 19. 04.  
Přečti  si nová slovíčka. Zopakuj si slovíčka z minulého týdne. 
Nyní si otevři PS na str. 52 a vypracuj cvičení 1 a 2. V těchto cvičeních si slovíčka 
zopakuješ. 
 
Středa 21. 04.  
Dnes si zopakuj slovíčka z této lekce. V PS na str. 52 udělej cvičení 3 a na str. 53 
udělej cvičení 4. Zopakuj si slovíčka z předchozích lekcí.  
 
Pátek 23. 04. 
Dnes si v PS dodělej na str. 53 cv. 5 a 6. Ještě si procvič slovíčka z této lekce. 
 
Máme splněnou další lekci, a pokud máš vše hotové, můžeš si vybarvit hvězdu 
číslo 20. 
 
Když bude nějaký problém, ráda vám poradím. Můžete napsat na e-mail, do 
chatu naší skupiny, případně se zeptat při online konzultacích. ☺ 
 
Vypracovaný pracovní sešit zašlete na můj e-mail. 
 
Ať se vám daří. ☺ 
 
Odkaz na poslech článku: 
 
https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A175921
86438501  
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       bench [benč] lavička 

   

 

       bin [bin] odpadkový koš  

 

  

 

       bird [brd] pták 

  

 

 

church [čérč] kostel 

  

 

       flower [flaur] květina 

  

 

       hospital [hospitl] nemocnice 

 

      



       school [skůl] škola 

 

   

 

       shop [šop] obchod 

 

  

 

       slide [slajd] klouzačka 

 

  

 

       swing [sving] houpačka 

 

 

 

Is there?  [is dér]  Je tam? 

Yes, there is. [jes, dér is]  Ano, (tam) je. 

No, there isn´t. [nou, dér isnt] Ne, (tam) není. 

Are there?  [ár dér]  Jsou tam? 

Yes, there are. [jes, dér ár]  Ano, (tam) jsou. 

No, there aren´t. [nou, dér árnt] Ne, (tam) nejsou. 

 

 



Gramatika 

Otázku vytvoříme ta, že sloveso přesuneme na první místo (jednotné číslo): 

There is a sweetshop in the town. Ve městě je cukrárna. 

Is there a sweetshop in the town. Je ve městě cukrárna? 

 

Stějně postupujeme i v množném čísle: 

There are two churches in the town.   Ve městě jsou dva kostely. 

Are there two churches in the town?  Jsou ve městě dva kostely? 

 

Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třídní učitel: Jitka Truhlářová 

ODHAD VÝUKY NA TÝDEN 19.4-23.4 PREZENČNÍ VÝUKA 

konkrétní úkoly vyplynou z průběhu jednotlivých hodin 

NĚKTEŘÍ ŽÁCI NEMAJÍ SPLNĚNOU ČETBU SVÉ KNIHY.  

  

MATEMATIKA dělení se zbytkem str. 7-10 

PÁTEK test M2 str. 54 

 ČESKÝ JAZYK vyjmenovaná slova po V 

naučit se zpaměti 

U 89- 91 

PS 26-28 

SLOVA HROU 48-50 

PRVOUKA společné znaky živočichů 

U 56-57 


