30.3. – 3.4. 2020
ANGLIČTINA 5.A
1. Do slovníčků si napiš slovní zásobu 5A – My room (začíná slovem bed, končí
slovem wardrobe). Slovíčka procvičuj v aplikaci wocabee.
2. Pozorně si přečti tento text. Ještě jsme si neříkali, jak utvoříme otázku v přítomném čase
prostém. Pokusila jsem se to vysvětlit níže. Můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu – str.
70/4.5

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – OTÁZKA
Otázku tvoříme pomocí do nebo does a slovesa ve tvaru neurčitém
(=tvar slovesa, který najdeme ve slovníku).
Tázací výrazy Wh- stojí na začátku otázek. (What, When, Where)
Tvar do používáme ve spojení se zájmeny I,you, we, they
Tvar does používáme ve spojení se zájmeny he, she, it.
Koncovka -s je obsažena ve tvaru does, proto ji ke slovesu nepřidáváme!

I read a book.

→

Do I read a book?

You read a book

→

Do you read a book?

He reads a book.

→

Does he read- a book?
x

She reads a book.

→

Does she read- a book?
x

V podstatě dáš na začátek věty Do (I, you, we, they) nebo Does (he she it) a jinak věta
zůstane stejná jako u oznamovacího způsobu.

3. Do školního sešitu si přelož tyto 3 věty a zkus vytvořit i otázku.
Napíšeš tedy dohromady 6 vět. Neopisuj české věty, napiš číslo a rovnou překlad!
Úkol vyfoť a pošli mi ho přes whatsapp, email nebo eŽK ke kontrole do neděle 5.4. 2020
1. Mary vstává v sedm hodin.
2. Petr a Adam sbírají známky.
3. Hraješ fotbal každou středu.
Na pomoc si vezmi i zalaminovanou kartu, kterou jsem ti dala nebo se koukni do PS
na str. 69/4.3, 4.4 a na str. 70/4.6
4. PS str. 38/3 pouze věty 2,3,5 – také vyfoť a pošli.

Stále opakuj slovní zásobu!!!!
Stále si opakuj osobní zájmena!!!!!
Stále opakuj slovesa „mít“ a „být“!!!!!!

Pokud bys potřeboval/a poradit, zavolej! Jsem k dispozici na telefonu, kontaktovat mě můžeš
také přes whatsapp, email, eŽK nebo po domluvě přes Skype.

