
Práce pro 5.D od 19. do 23. 10. 2020   Lenka.Stastkova@zsgvodnany.cz  

S chutí do toho, zlatíčka… 😊 

PONDĚLÍ 

Čj – uč. str. 45 – naučit se žlutou tabulku, do sešitu Čj-Š 46/3 – vyber 5 dvojic a utvoř věty, pak 46/4 také písemně do 

sešitu. Nezapomeň psát datum a zapisovat si  stranu a číslo cvičení, ať se v práci můžeš orientovat, až ji budeme 

kontrolovat. Platí i pro ostatní předměty. 

+ PS – 25/1 

M – PS – 19/2, 5, 6, 7  Slovní úlohy do sešitu M-Š – stačí výpočet a odpověď. Nezapomeň, že odpověď je věta – velké 

písmeno na začátku, tečka na konci. Zápis úlohy není povinný, ale pokud ho potřebuješ, udělej si ho.  

Př - V letácích vyhledej, vystříhej a nalep do sešitu (nebo si namaluj) alespoň 5 elektrospotřebičů.  

 

ÚTERÝ 

Čj – uč. str. 46/6 – vyber 5 dvojic a utvoř věty – opět do Čj-Š 

+PS – 25/2 a), b), c) 

M -g – PS – 22/1, 2 – Do velkého sešitu 

Vl – Najdi na youtube Dějiny udatného národa českého a podívej se na díly 73, 75 a 77 – pokud se dozvíš něco jiného, 

než ses dočetl v učebnici, poznamenej si to do poznámkového sešitu 

 

STŘEDA 

Čj - Uč. str. 47/8 přečti si a písemně odpověz na cv. a), b), c), d) do sešitu Čj-Š 

+ PS – 25/2 d), e), f), g) 

M – PS – 20/1-6 

Př – učebnice str. 20 – zjisti a zapiš do sešitu rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými přírodními zdroji – můžeš 

doplnit obrázky 

ČTVRTEK  

Čj – uč. str. 48/11 – dokonči souvětí – do Čj-Š 

+ PS – 26/3, 27/6 

M-g – PS – 23/1, 3, 4, 5 Do velkého sešitu 

Vl – Nacvič si odpovědi na otázky v učebnici str. 16 a 18 – po prázdninách bude testík 

 

PÁTEK 

Čj – 50/18 a) písemně do sešitu Čj-Š 

Vytvoř si tabulku slovních druhů a ke každému uveď dva příklady. Vzor najdeš v učebnici na str. 52 – můžeš do sešitu 

nebo na tvrdý papír – je to na tobě. 

M – PS – 21/1-4  Slovní úlohy napiš do M-Š 

Užij si prázdniny, nezapomeň sportovat, pomáhat doma, ale i trochu lenošit. Těším se v pondělí 2/11 na viděnou. 
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Předmět: Anglický jazyk – skupina 1A5D 

Třída: 5. D 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

Zadání platí pro období: 14. 10. – 23. 10. 2020 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

 

Úvodem tohoto zadání samostudia bych vás všechny chtěla pochválit za vaši dosavadní práci ve škole, 

aktivitu v hodinách a pěkné výsledky z pondělního testu.  

Pevně věřím, že i distanční výuka nám půjde dobře. 

 

Právě jsme dokončili a ověřili znalosti Unit 1. Je čas nahlédnout do Unit 2. 

 

 

UNIT 2 A -  FRIENDS AND FAMILY 
 

Práci si rozumně rozvrhněte. Úkoly plňte v uvedeném pořadí. 

Do pracovního sešitu pište tužkou nebo perem, které můžete mazat. 

 

V závěru zadání jsou pro kontrolu uvedeny odpovědi ke cvičením z pracovního sešitu. 

Rozcvička 

Než začneme nové učivo, trochu si zopakujeme již probraná slovíčka. 

Připravte si sešit na procvičování a tužku. Časový limit jsou dvě minuty. Během časového limitu zapisujte 
anglicky slova, která označují věci, které teď kolem sebe vidíte a umíte je pojmenovat. 

Hotovo? Kolik máte slov? 

 

Jdeme na nová slovíčka. 

 

Slovní zásoba  

Nová slovíčka (2 A – Where are you from? + Countries and cities) najdete v pracovním sešitě na straně 81.  

Trénujte výslovnost a snažte se nová slovíčka zapamatovat. 

 

Nová slovíčka si procvičíme také v učebnici a později v pracovním sešitě. 

 

Učebnice 

strana 16 / cvičení 1a – Dívejte se na obrázky a čtěte názvy států. 

strana 82 – 83 / mapa – Najděte na mapě státy uvedené ve cvičení 1a na straně 16. 

strana 16 / cvičení 2a – Poskládejte písmenka tak, aby tvořila názvy států a doplňte je do vět. 
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Pracovní sešit 

strana 12 / cvičení 1 – Spojte název země s obrázkem. 

strana 12 / cvičení 2 – Vyhledejte země uvedené ve cvičení 1. 

strana12 / cvičení 3 – Podle vzoru doplňte, co děti říkají. 

 
Gramatická pravidla 

V části 2 A si připomeneme tvary slovesa být. 

Pomůže nám přehled mluvnice v pracovním sešitě. 

strana 72 / tabulka 2.1 – kladné tvary (plné) 

                    tabulka 2.2 – kladné tvary (krátké) 

                    tabulka 2.3 – záporné tvary 

Tabulky a poučky si pečlivě pročtěte. 

 

Teď už jistě zvládnete další cvičení. 

 

Učebnice 

strana 16 / cvičení 3 – Čtěte nahlas. Rozumíte, co Mel říká? 

strana 17 / cvičení 6a – Doplňujte do vět správný tvar slovesa (am, are, is) a název země. 

 

Pracovní sešit 

strana 13 / cvičení 4 – Doplňte krátký tvar. 

strana 13 / cvičení 5 – Doplňte věty podle údajů v tabulce. Tvořte věty záporné i kladné.  

                                        Podívejte se na vzorové věty. 

 

Závěrem ještě zkusíme poslechové cvičení. 

 

Poslech – CD – poslech číslo 7  CD máte v obalu na zadní straně pracovního sešitu. 

pracovní sešit – strana 13 / cvičení 6 – Poslouchejte, jak se Jessica představí. 

Uvedené věty označte true – pravdivý nebo false – chybný. 

Dokážete chybné věty opravit? Poslech opakujte dle potřeby. 

 

Kontrola  - řešení cvičení z pracovního sešitu  
Nyní si překontrolujte své odpovědi v pracovním sešitě.  
Případné chyby si opravte nebo si doplňte odpovědi, které jste nevěděli. 

 
 



strana 12 / cvičení 1  - 2 l, 3 g, 4 f, 5 i, 6 j, 7 k, 8 e, 9 c, 10 d, 11 a, 12 h 
strana 12 / cvičení 3 – 2 I´m from Spain. 3 I´m from Russia. 4 I´m from Britain.  
5 I´m from China. 6 I´m from the Czech Republic. 
strana 13 / cvičení 4 – 2 I´m 3 We´re 4 She´s 5 You´re 6 My name´s 
strana 13 / cvičení 5 
2 Francesca isn´t from Britain. She´s from Italy.  
3 Claudia and Pablo aren´t from Russia. They´re from Spain. 
4 Rafael isn´t from China. He´s from Brazil. 
5 Jacques and Marcel aren´t from Spain. They´re from France. 
6 Jens isn´t from Australia. He´s from Germany. 
strana 13 / cvičení 6 
3 False  - Her house is in London. 4 False – She´s ten. 5 True 6 False – Her Internet friends are from Japan. 7 
True 8 False – They are eleven and twelve years old. 
 
 
Doufám, že se vám práce dařila.  
Děkuji vám za spolupráci a těším se na osobní setkání ve třídě. 

 

 

 

 

Zadání úkolů – 5. D – AJ 

14. – 16. 10. – pracovní sešit str. 11/5, 6 

      ve cvičení I can si ověřte své znalosti 

 

19. – 23. 10. – učebnice str. 14/3, 6 b ( do sešitu) 

      učebnice str. 12/3 – napište do sešitu povídání o sobě, dle vzoru 

Průběžně opakujte slovíčka a procvičujte gramatiku na test z 1. lekce. 

Vypracované zadání úkolů zasílejte na e-mail: Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz 

Ať se vám daří    
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