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1.  Učebnice 25 / obrázky 1 - 6 
     Znova si přečti nahlas texty k obrázkům a přelož je do češtiny. 

 

2.  Sešit  A - D 
     Otázky opiš do sešitu a odpověz na ně dle obrázků v učeb. 25. 

    ( Vzor:  What is Jet doing in the picture 5? 

                She is falling.) 

 

     1  What is Jet doing in the picture 4? 

     2  Is Jet singing in the picture 2? 

     3  What is Nick doing in the picture 1? 

     4  Is Jet running in the picture 3? 

     5  What is Jet doing in the picture 6? 

 

     Toto cvičení pošli, prosím, ke kontrole. 

 

3.  Pracovní sešit 25/3 
      Doplň do vět chybějící slova dle nápovědy. 

      Dívej se na obrázky u cvičení. 

 

4.  Pracovní sešit 25/4 
      Nakresli 3 obrázky z dovolené, na kterých něco  

      děláš ( jedeš na kole, hraješ fotbal, plaveš, potápíš se...) 

      Vybarvi je.  

      Potom ke každému obrázku napiš kladnou oznamovací  

      větu v čase přítomném průběhovém. 

      (Vzor: In this picture I´m diving.) 

 

Řešení některých úkolů z minulého týdne: 

 Tvoř ústně věty. 
     He is reading a book.        We are running in the park. 

     You are swimming in the pool.    She is playing the violin.  

     A dog is drinking water.     They are sitting on the sofa. 

 

Sešit  A - D   Věty napiš správně a přelož do češtiny. 
    My dad is not drinking a tea.   Můj táta nepije čaj. 

    Are you going to the cinema?  Jdete do kina?¨ 

    Is your sister sitting in the kitchen? Sedí tvoje sestra v kuchyni? 

    We are diving in the pool. My se potápíme v bazénu. 

    The dog is not sleeping in the bed. Pes nespí v posteli. 

 

Pracovní sešit 24/2 
1  No, she isn´t.        2  Yes, he is. 

3  Yes, she is.            4  No, he isn´t. 

 

 


