
Domácí příprava od 16. 3. – 20. 3. 2020 

 

3.C  

1/ Procvičování slovíček U8 – psát, číst 

2/ Zopakovat přivlastňovací pád - ´s   (mum´s skirt – maminčina sukně) 

• Do školního sešitu (English) přeložit následující: 

Kamarádův pes   pirátova bunda 

Babiččin klobouk  klaunova mikina 

Bratrovy kalhoty  policistovy boty 

Sestřiny ponožky  kovbojovy  rifle 

Maminčina košile  tatínkova taška 

• Odpovět na otázky (do školního sešitu): 

Have you got a dog? 

Have you got long hair? 

Have you got a sister? 

How many brothers have you got? 

How are you? 

How old are you? 

What´s your mum´s name? 

Are you happy? 

What ´s your favourite colour? 

What ´s your favourite  pet? 

3/ dokončit pracovní sešit do strany 41 

Pokud budeš mít čas, chuť, tak si opakuj slovní zásobu jednotlivých unitů od 

začátku roku! 

GOOD LUCK ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. C 

1/ U8 – učebnice str. 40 – projdi si televizní program a pod ním jsou 4 otázky a          

odpovědi, přečti si je a snaž si je zapamatovat, můžeš se podívat do slovníčku, kde jsou 

fráze přeložené 

2/ slovíčka – učit se ze slovníčku „talking about tv“ 

3/ Pracovní sešit str. 40/ 7,8,9 

Pokud budeš mít čas, chuť, tak si opakuj slovní zásobu jednotlivých unitů od 

začátku roku! 

GOOD LUCK ☺ 

 

 

5. AC 

1/ U4B  My day str.42 

• Přečíst si článek, pod obrázky jsou slovesa (modře) – přeložit si je 

• Slova z červeného rámečku (bus,dinner, ….) seřadit podle toho, jak jdou obrázky 

za sebou (napsat do sešit – English) např. A – shower, B - ……. 

• zkus se podívat na str. 43/ 3a – tabulka Present simple (= přítomný čas prostý) 

- podle tabulky doplň cvičení 3b (doplňuješ slovesa: do, go, read, finish, get, 

take  - pozor, nejsou v tomto pořadí, musíš podle význam), cvičení napiš do 

sešitu English 

- 43/3c – napiš 7 vět o tvém dni (English sešit) např. I get up at ….. 

• Pracovní sešit str. 34/ 1,2 

• Pokus se postupně naučit slovní zásobu - PS str. 83 - 4B 

 

Pokud budeš mít čas, chuť, tak si opakuj slovní zásobu jednotlivých unitů od 

začátku roku! 

GOOD LUCK ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.A 

 

1/ Opakování slovní zásoby U5 

2/ učebnice str. 64   Culture – THE USA  

- přečíst , ústně přeložit 

- do sešitu English vypracovat: 

 64/ 1 – jen odpovědi (jasně, že v angličtině a celou větou☺) 

  64/ 2 – odpovědi, celou větou 

  64/3 – odpovědi, celou větou 

 

 

8. A 

1/ učebnice str. 23 – Will - pro rozhodnutí (okamžité) 

 Will se používá pro okamžité, náhlé rozhodnutí  

- podívej se do příběhu, který jsme četli společně před prázdninami a zkus 

vyhledat příklady  

2/ 23/ 4 (doplň rozhovory – will + sloveso z nabídky) – jednoduše si to napiš do sešitu 

English (např. 1. I´ll phone) . Nemusíš opisovat celé rozhovory!!! 

3/ 23/ 5 spoj bubliny 1-6 a odpovědi z nabídky a-f – napiš do sešitu podle vzoru 23/5b 

4/ Pracovní sešit str. 16-17 

5/ Procvičuj si slovní zásobu 2AB  ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.ABCD 

A/ Na internetu si najít informace ke Dni svatého Patrika a písemně do sešitu odpovědět 

na následující otázky (anglicky!!!!  ☺) 

1. When is st. Patrick´s Day? 

2. Which country is Saint Patrick the patron saint of? 

3. Where and when was Saint Patrick born? 

4. When did he die? 

5. What animal did he banish fro Ireland? 

6. What flower did he use to explain Catholicism? 

7. Where is Saint Patrick´s Day celeprated? 

8. What happens if you do not wear green clothes? 

9. In which American city is the river dyed green for St. Patrick´s Day? 

10. What is the nickname for Ireland? 

 

B/ Present perfect – U5 – Revision 66/ 1a, 2 – písemně do sešitu 

Všechny vás zdravím!!! ☺ 

Hana Štorková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


