
Domácí vzdělávání – 5. A / Mgr. Tomíková 

Týden 23. 3. – 27. 3. 2020: 

ČESKÝ JAZYK: 
Zájmena  – učebnice   strana  86 
Čtení – strana 9, 96, 97 
 
MATEMATIKA: 
Počítá  se  závorkami,  opakuje,  učebnice  strana  11 
 
PŘÍRODOVĚDA: 
Třídění živých organizmů – učebnice strana 50, 51 
 
VLASTIVĚDA: 
Vláda Josefa II. – učebnice strana 18 
 
ANGLICKÝ JAZYK: 

Žáci 3. – 5. ročníku procvičují průběžně v souladu s učivem 

v učebnici a pracovním sešitě. Prosím uvědomte si, že žáci mají 

3hodiny týdně, 1 lekci se učíme a procvičujeme cca 2 týdny, podle 

náročnosti učiva. Slovní zásobu procvičujte denně.  

Sloveso „to be“ – být ve všech osobách.  

I am – já jsem  We are – my jsme  

You are – ty jsi  You are – vy  jste 

He is – on je  They are – oni jsou 
She is – ona je 

It is – ono je 

 
Otázky? 

How old are you?  Jak jsi starý? 

Where are you from?  Odkud jsi? 
What´s your name?  Jak se jmenuješ? 



What´s your surname? Jaké je tvé příjmení? 

What time is it?   Kolik je hodin? 

What´s your adress?  Jaká je tvá adresa? 
 

I am (tvoje jméno). – Já jsem (tvoje jméno). 

I am ten. – Je mi 10.  
I am from the Czech republic. – Já jsem z České republiky.  

I am Czech. – Já jsem Čech.  
My name is (tvoje jméno). – Moje jméno je (tvoje jméno). 

My surname is (tvoje přijímení). – Moje přijímení je ……………… 

 

Sloveso „mít“ ve všech osobách. 

 

I have got – já mám   We have got – my máme 
 

You have got – ty máš  You have got – vy máte 

 
He has got – on má   They have got – oni mají 

She has got – ona má 

It has got – ono má 
 

I have got brother. – Já mám bratra. 

I have got sister. – Já mám sestru.  
 

Přivlastňovací zájmena. 

 

My – můj, moje     Its – onoho 

Your – tvůj, tvoje i váš, vaše   Their – jejich 

Her – její      Our – naše 
His – jeho 

 

 

Abeceda.  

- hláskuje své jméno 

 

Číslovky 0 - 100. 

 

Barvy. 



 

Měsíce v roce. 

 

Dny v týdnu. 

 

Čas. 

- Upřednostňuji užívání digitálního času tj. číslovky do 100 

 

Roční období. 

 

Oblečení. 

 

Ovoce a zelenina. 

 

Jídlo 

 

Slovní zásoba: 

UNIT 20 – LEKCE 20 

English Výslovnost Czech 
daughter /´do:tə/ dcera 

wild /waild/ divoký 
hot /hot/ horký 

hippo /´hipəu/ hroch 
kangaroo /kæƞgə´ru:/ klokan 

crocodile /´krokədail/ krokodýl 

lion /´laiən/ lev 
cheap /či:p/ levný 

pound /paund/ libra (brit. měna) 
cross bun /kros ban/ mazanec 

monkey /´maƞki/ opice 
parrot /´pærət/ papoušek 

pence /pens/ pence 
soft toy /soft toi/ plyšová hračka 

too much /tu: mač/ příliš mnoho 
collect /kə´lekt/ sbírat 



elephant /´elifənt/ slon 

son /san/ syn 
tiger /´taigə/ tygr 

camel /´kæml/ velbloud 
giraffe /dži´ra:f/ žirafa 

 

 

 


