
5.r. - AJ - třída V. B + část V.A (skupina pí uč. Svobodové)  11. -  15.5. 
 

1. Opakování ústně – zopakuj si  dny a měsíce (pamatuj - v angličtině píšeme vždy 
s velkým písmenem na začátku), procvičuj si časování slovesa „to have“ ( pozor na 3. 
os. č. j.- he, she, it – tvar „has got“, v ostatních osobách je tvar „have got“). Vymýšlej 
si věty se slovesem „have“.  

2. PS str.28/2 a 29/4 
3. Slovníček –zapiš si slova z PS str.75/D oddíl Culture. Slovíčka se uč zpaměti, procvičuj i 

psaní. 
4. Opakuj si číslovky - PL z „hromádky“ – s čísly - cv. 1, 2 + druhou stranu cv. 1 (doplňování 

tvarů slovesa „být“) a cv. 2 ( odpověz na otázky - VZOR: a) What´s your first name? My 
first name´s Jitka.      ………. 
 

5. Dobrovolně: přiložené  PL 1 a 2 - přání pro maminku – můžeš si vybrat jeden z nich 
(Druhou květnovou neděli (10.5.) má i tvoje maminka svátek, tak si pro ni můžeš 
dotvořit  přání, pokud máš možnost  PL vytisknout.)     

    
 

Řešení některých úkolů z minulého zadání: 

2. PS str. 29/3  
2 History. We´ve got History on Monday. 
3 Art. We´ve got Art on …  
4 PE.  We´ve got PE on …   
5 Maths. We´ve got Maths every day.  
6 Geography.  We´ve got Geography on …   
7 Chemistry. We´ve got Chemistry on …  
8 ICT. We haven´t got  ICT.   (2 a 8 - Je to příklad odpovědi, lze odpovědět i jinak.) 

3. PS str. 30/3 
3 When have you got PE? I´ve got PE on Thursday. 
5 When have you got ICT? I´ve got ICT on Tuesday. 
7 When have you got RE? I´ve got RE on Friday. 
9 When have you got English? I´ve got English on Wednesday. 
11 When have you got a double period of History? I´ve got it on Monday. 
 
 
Upozornění – v minulém řešení jsem chybně napsala časový údaj v úkolu 4b. Správně je 
„čtvrt na jednu“ (It´s quarter past twelve.), nikoliv „čtvrt na tři“.  


