
                    

 

 

               Učivo od 30.3. do 9.4. 

                 

               Český jazyk učebnice str. 93- Přídavná jména tvrdá, 

                tabulku opsat do sešitu, 

                cvičení 2,4 vypracovat do sešitu. 

                PS str.76,77 /bez diktátu/. 

                Matematika učebnice str.87 cv. 4,5, 

                str.88 cv.11,12 a str.94 cv.36,39,40 

                Početník- hotové vše do strany 22. 

                Přírodověda uč. Str.60-61-stručný 

                zápis do sešitu. 

 

                                               Angličtina 30.3. – 9.4. 

AJ - 5.A – 6.4. – 9. 4. 

Hello everybody, 

How are you? I hope everything is all right, and you are all doing well. Your task for this 
week is to write me a letter from home. Please write to me about what are you doing, 

how do you spend your time at home. 

I am looking forward to reading your letters. My email address is : vagnero-
vam@1zsspk.cz 

BYE-BYE J 

 

  

Hello Everybody!!!!! 

So, how are you? I hope you are all doing well. 

Tak dnes začneme novou látku a tou je seznámení se se slovíčkem CAN – CAN´T. 

Toto slovíčko nám vyjadřuje že něco umím, nebo můžu.  I can sing. – Umím zpívat.  / I can do it.  – 

Můžu to udělat. – zváldnu to. Určitě víte co se skrývají za dvě slovíčka v CAN´T = samozřejmě 

všichni vědí a ano je to can not. (takže zápor – něco neumím).  I toto slovíčko skloňujeme 

v osobách v jednotném i množném čísle – ovšem jaká nastává úleva, když zjistíme, že se nic 

nemění ve 3. os. Jč. Takže ve všech osobách jednotného i množného čísla je stále stejný tvar  CAN. 

I can/ can´t  sing.                      We can/ can´t  sing. 

You can/can´t  sing.                You can/ can´t  sing 

He/ she can/ can´t  sing.         They can/can´t  sing. 

Tvoření otázky: 

Can dáme na začátek věty, dále pokračuje osoba a zbytek na co se ptáme. 

Can you dance?   Can she dance?  Can we dance? 



Odpověď na tuto otázku je krátká -  Yes, I can.        /       No, I can´t. 

Bližší vysvětlení najdete v PS na pg. 77/ 5.4    5.5a   5.5b – prosím zapište si do sešitu tyto 3 

tabulky 

UČEBNICE 

Pg. 58 / 1 – přečíst text, poslech najdete na 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Odpovězte na otázky do sešitu + datum – What can Supermut do?   What can´t he do? 

Dále si přečtěte tabulku ve cvičení 2 a do sešitu doplňte tabulku ze ex.3 

Ex.4 – tady napište 4 věty o svém kamarádovi What she/he can do? 

  

PRACOVNÍ SEŠIT 

Pg. 48 /ex. 1 podívejte se na obrázky a pište věty co kdo umí a neumí v kombinaci s nabídkou 

z rámečku. 

     Ex.  2 Podívejte se na obrázky ze cvičení 1 a napište otázky a odpovědi.  Umí Tom plavat? Ne, 

neumí. 

  

+ slovíčka 5D do culture. 

  

Dalším úkolem bude PROJECT – ti co mi ho stihli odevzdat (1 člověk ) tak má hotovo, ostatní 

prosím zkuste přes messenger nebo přes mail ofotit a zaslat.  Projekt bude totálně vymazlený- 

nechci vidět žádnou snídani na něm. Budete ho mít tak vypracovaný, abyste na něj byli pyšní a hrdí 

a mohli jste je vidět na chodbách naší školy ještě za 10let. Zadání rozšiřujeme na  MY 

HOUSE,  MY TOWN nebo MY ROOM – kdo co chce nebo už má. 

Vyberu jedno téma 

Velikost papíru – dle vašich možností, použiji pastelky, fixy, stříhám, lepím, 
maluji ….VYMAZLIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Používáme fráze There is /are nebo také There isn´t / There aren´t 

Předložky z uč. 52/ 3a 

Používám nová slovíčka z lekce 5 

Inspirace s učebnice str.54/ 1,   55/ 7,  56, 57 

Minimum 12 vět. 

Ofotit a zaslat na messenger Martina Vagnerova  nebo mail vagnerovam@1zsspk. Cz 

Termín odevzdání – čtvrtek 9.4. 

Mějte se krásně a skládejte básně  hope to see you soon !!!!!! 

 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs

