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Milí páťáci. Tento týden nás čeká poslední část 5. lekce. (Uf!) Částečně se opět vrátíme 

k učivu 4. třídy, kdy jsme používali sloveso „can“ ve větách o tom, co kdo umí nebo neumí. 

Mluvili jsme o sportování, hraní na hudební nástroje a o jiných dovednostech. V lekci 5D se 

naučíte ještě další užití slovesa „can.“ K tomu je potřeba slovní zásoba, kterou si zopakujte 

v P. S. na str. 77, některá nová slovíčka si budete muset zapsat. Tak pojďme na to! 

1. Do sešitu Vocabulary si zapiš tato slovíčka. Procvič jako obvykle. 

           can                / kǣn, kƏn /           moci, umět, dokázat 

           can´t              / ka:nt, kǣnt /      nemoci, neumět, nedokázat 

           cross             / kros /                    přejít 

find              / faind /                   najít 

go back       / gƏu bǣk /            vrátit se 

           paint            /peint/                    barva, malovat 

          draw             / dro: /                   kreslit 

speak          / spi:k /                   mluvit      

 

2. Do sešitu English si opiš následující tabulku: 

 

Can / can´t 
oznamovací věta:      He can swim.        

otázka:                         Can he swim? 

krátká odpověď:        Yes, he can. / No, he can´t. 

Otázku utvoříme tak, že sloveso can dáme na začátek věty. 

Př. Can she dance? 

      Can Tom ski?                                                                               

Can they speak English? 

     

3. Uč. 59/4 – Uspořádej věty do otázky. Napiš věty 1 – 4 do sešitu English.    

 

4. P. S. 48/1  - Piš oznamovací věty podle zadání o lidech na obrázcích. 

5. P. S. 49/4 – Napiš pravdivé věty o sobě. Začni I can nebo I can´t.         

 

Věřím, že sloveso can zvládnete dobře. Tento týden nezadávám žádný úkol navíc. Platí 

dobrovolné úkoly z minulých týdnů. Písnička pro dobrou náladu je na druhé straně.:)          
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3. Uč. 59/4 

1. Can Amy do her homework?            

2. Can you play tennis? 

3. Can they cross the river?             

4. Can you speak English?    

4. P. S. 48/1 

2. Jessica and Alan can´t play tennis. 

3. James can´t draw. nebo James can draw. (Pokud se ti obrázek psa líbí.) 

4. Roger and Philip can´t ski. 

5. Dorothy can´t take photos.     

6. Tracy can´t play the piano. 

7. They can´t dance. 

8. He can´t spell. nebo He can´t write English.    

Všimni si, že ať je podmět v jakékoliv osobě nebo čísle, používáme stejný tvar slovesa can. 

 

5. P. S. 49/4 – Píšeš o sobě buď I can – Já umím nebo I can´t – Já neumím. 

1. I ………. speak English. 

2. I ………. play the violin. 

3. I ………. ride a bike. 

4. I ……… draw. 

5. I ……… paint. 

6. I ……… dance. 

Na závěr slíbené písničky. Tentokrát na procvičení slovesa can. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0x95qiDKeg 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWu5P7OuMIE 

                                                              


