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Vítám vás v dalším týdnu (18. – 22. 5.). Tak co, už umíte měsíce? Budeme řešit narozeniny, a tam je 

potřebujeme znát – neváhej a více procvičuj v Quizletu – pořád mi nevěříte, že vám to pomůže? Jen 

málo z vás je pilných a prochází si sety poctivě. 

Na hodině jsme se věnovali číslovkám a datům, budeme v tom pokračovat. 

 

1. V učebnici na str. 10, cv. 3 – přečti si o měsících a) a úplně stejně napíšeš do cvičného sešitu, 

který je který měsíc ve 3b). Tím si procvičíš měsíce a řadové číslovky. 

 

2. Na hodině jsme trénovali data a začali jsme se ptát, kdo má kdy narozeniny. Proto musíme 

vědět, jak se to správně řekne, kdy použiju člen a kdy jakou předložku. Zapiš si do gramatiky 

zápis: 

 

DATES 

Ptáme se:  What day is it today?  (Jaký je dnes den?) It is Monday. 

  What is the date today? (Kolikátého je dnes? Jaké je dnes datum?)   

    Today is the twelfth of May. 

 

Datum můžeme vyjádřit dvěma způsoby. Buď je první řadová číslovka a pak měsíc nebo 

naopak: THE + číslovka řadová + OF + měsíc (the twelfth of May) 

  měsíc + the + číslovka řadová  (May, the twelfh) 

čteme  the eleventh of May     píšeme:  11th May, 11 May 

nebo    May  the eleventh     May 11th, May 11 

 

Když potřebuju říct přesný den, použiju předložku „ON“ 

When do we go to school?    We go to school ON THE ELEVENTH OF MAY. 



BIRTHDAYS 

When is your birthday?   My birthday is ON  the nineteenth OF February. 

When is your mum´s birthday? My mum´s birthday is ON the 26th OF May. 

When is your brother´s birthday? My brother´s birthday is on the 15th of September. 

U narozenin přivlastňuješ v otázce i v odpovědi, celé to tvoří podmět (podtrženo). 

Názvy dnů a měsíců píšeme vždy velkým začátečním písmenem ( Monday, May). 

 

   

 

3. V učebnici na str. 10, cv. 5b) – do cvičného sešitu piš data slovy – nezapomínej člen THE a 

předložku OF. 

 

4. Teď si vezmi pracovní sešit a udělej celou stranu 6. 

Cv. 1: Doplň měsíce 

Cv. 2: Napiš názvy ročních období 

Cv. 3: Píšeš řadové číslovky slovy do řádků podle koncovky, kterou příbírají 

Cv. 4: Doplňuješ do tabulky buď datum, jak ho říkáme, nebo jak ho píšeme – podle toho, co    

 tam chybí 

Cv. 5: Píšeš věty, kdo má kdy narozeniny podle data v závorce – hezky si všímej přivlastnění, 

nezapomínej člen, předložku a velké písmeno 

 

 

5. V posledním úkolu si zopakuješ 3. osobu jednotného čísla sloves, to je doplňování koncovky 

„s“ - . Napíšeš text o Robbim, co dělá během týdne – toto mi pošleš. Budeš to mít připraveno 

i v Zadání v Teams, pokud ti to tam nepůjde, tak mejlem.  

 



 

 

6. Nezapomínej si opakovat slovíčka, dny, měsíce, číslovky, gramatiku  

SOLUTION (ŘEŠENÍ): 

Učebnice 10/3b): 1 October is the tenth month of the year.  2 July is the seventh month of the year. 

   3 December is the twelfth month of the year.     4 September is the ninth month of the year. 

   5 August is the eighth month of the year.            6 June is the sixth month of the year. 

   7 November is the eleventh month of the year.  8 March is the third month of the year. 



10/5b)  1 – the tenth of May  2 – the ninth of November 3 – the twenty-third of March 
  4 – the second of November 5 – The fourth of April  6 – the twentieth of August 
  7 – the eighteenth of July 8 – the twelfth of June  9 – the fifth of February 
 10 – the twenty-ninth of September 11 – the thirty-first of December 12 – the first of January 

 

    


