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Tak, takto běžíme do cíle. Čeká nás už 14. týden (15. – 19. 6.). Vydržte a poctivě splňte úkoly, aby vám pak 

nechyběly. V zadání v Teams máte dotazník na sebehodnocení – prosím všechny, aby ho poctivě udělali – 

je to místo úkolu – zamyslíte se nad tím, jak se vám v této nelehké době dařilo, co bylo pro vás dobré, co 

špatné, co byste třeba změnili. Není to na známky, snažte se být upřímní     

            

1. Slovíčka – nebojíme se jich a stále si je procházíme v Quizletu – hezky trénujte část 1 D – Daily life, 

ať si je zažijete. Opakujte i ta ostatní (1 A, B, C), protože pak nás bude čekat opakování lekce, kdy 

bude veeeeelký test na slovíčka, kde budou všechna dohromady – celá Unit 1.  

Kdo se je teď hezky naučí, pak jenom opráší znalosti a bude připravený. Kdo ne, bude pak mít 

najednou moc práce,  a to nechcete . 

 

2. Tentokrát se zase trochu budeme věnovat poslechu – tento bude souviset s otázkami. Pustíte si 

několikrát (nejméně 2x, kdo potřebuje víckrát) poslech z učebnice na straně 13, cvičení 7 (UČ 20 – 

v souborech). Tady najdete tabulku a části otázek.  

     



A. Vaším úkolem je poslouchat a zapisovat celé otázky (píšete do cvičného sešitu - kdo to bude 

dělat dřív, než si vyzvedne sešity, píše klidně na papír, který pak do sešitu vlepí) – hlídejte si, že 

otázka má všechny části, které má mít, že dodržujete pořadí slov. Píšete otázky tak, jak je slyšíte, tj. 

ve 2. osobě  (Máš…? Děláš….?). Současně budete vybírat ze tří nabídek obrázků tu, která je správná 

jako odpověď a odpověď celou větou napíšete za otázku. Pozor, budeš odpovídat v 1. osobě, co 

říká Harry (Vstávám…., mám….. ) - to, co uslyšíš. 

B. Potom přepíšeš otázky i odpovědi ve 3. osobě jednotného čísla, jako by ses ptal kamaráda na 

Harryho, co dělá a on ti odpovídal o něm, co dělá on (does he? – He goes.... / has he….? – He 

has….). Tímto trénujeme, že umíme používat sloveso v různých osobách, hlavně ve 3. osobě 

s koncovkou „s“ – a to v otázkách i odpovědích. Také jsme si tady krásně natrénovali otázky. 

 

3. Další úkol bude v pracovním sešitě. Na straně 9 vás čeká cvičení 4 – Doplníte otázky o Molly a 

napíšete odpovědi podle obrázků – opět tady procvičujeme 3. osobu jednotného čísla s „s“, 

abychom si na to zvykli a uměli automaticky reagovat. Trénujeme tady i krátkou odpověď. 

 

Pak pokračujete ve cvičení 5. Tady doplňujete do otázky, co chybí – to je podmět, do/does a 

správné sloveso z rámečku. Otázku vytváříš podle toho, co je v odpovědi. Takže nejdřív si přečti 

odpověď, přemýšlej a dopiš otázku  

 

4. No a co na závěr? Nesmíme zapomenout na předložky, abychom zjistili, jestli je už konečně umíme. 

Naučíme se to jen tréninkem a tím, že si snažíte zapamatovat, co máte v zápisu, tj. kdy se která 

předložka používá. Taky se třeba několikrát podívat na videa s předložkama . Takže tentokrát 

trochu jinak – je to tu česky, napiš anglicky  - určitě to hezky zvládnete, věřím vám . Píšete pak 

do cvičného sešitu (popřípadě na papír a nalepíte).  

 

 v pondělí    v úterý odpoledne    

 v půl 6     v únoru     

 o Vánocích    na začátku     

 15. června 2020   o víkendu     

 na jaře     za týden 

 večer     v noci 

 o půlnoci    v roce 2020 

 o prázdninách (bonus) 

 

5. Tak jsem se snažila najít ještě nějaká hezká videa k předložkám  
https://www.youtube.com/watch?v=PHL5MUZYvHc 

https://www.youtube.com/watch?v=Od2kYjSaXRk 
https://www.youtube.com/watch?v=O0jo1B2FXUQ 

https://www.youtube.com/watch?v=wUDamb69ugc 

 

a tady k přítomnému času prostému, hlavně k otázkám  

https://www.youtube.com/watch?v=0S0fwbONyLA – otázky 

https://www.youtube.com/watch?v=OrrqzsuaOSw&t=38s 

https://www.youtube.com/watch?v=B_-4PsQd3vU 

https://www.youtube.com/watch?v=nlk6GOe8qbk 
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 SOLUTION (ŘEŠENÍ): 

Učebnice: 

13/5: 1 Where do you live?    I live in Winchester. 

 2 What time do you get up?   I get up at half past 7. 

 3 Do you play a musical instrument? Yes, I do. I play the violin. 

 4 Do you play any sports?   Yes, I play football. 

 5 Have you got any brothers or sisters? Yes, I have. I have got two sisters. 

 6 Have you got a pet?   Yes, I have got a rabbit. 

 7 Do you help in the house?   Yes, I do. I set the table for dinner. 

 8 What time do you go to bed?  I go to bed at quarter to ten.  

Přepis ve 3. osobě jednotného čísla: 

 1 Where does he live?   He lives in Winchester. 

 2 What time does he get up?  He gets up at half past 7. 

 3 Does he play a musical instrument? Yes, he does. He plays the violin. 

 4 Does he play any sports?   Yes, he does. He plays football. 

 5 Has he got any brothers or sisters? Yes, he has. He has got two sisters. 

 6 Has he got a pet?    Yes, he has got a rabbit. 

 7 Does he help in the house?  Yes, he does. He sets the table for dinner. 

 8 What time does he go to bed?  He goes to bed at quarter to ten.  

Pracovní sešit: 

9/4: 2 Does Molly play volleyball?   No, she doesn´t. She plays tennis. 

 3 Does Molly speak Spanish?   No, she doesn´t. She speaks French. 

 4 Does Molly read books?   Yes, she does. 

 5 Does Molly like Science?   No, she doesn´t. She likes Maths. 

9/5: 2 What time do you get up?   3 Do you like English? 

 4 Do you play the piano?   5 When does the film start? 

Předložky: 

v pondělí  on Monday  v úterý odpoledne on Tuesday afternoon  

v půl 6   at half past 5  v únoru  in February    

o Vánocích  at Christmas  na začátku  at the beginning   

15. června 2020 on 15 June  o víkendu  at the weekend   

na jaře   in the spring  za týden  in a week 

večer   in the evening  v noci   at night 

o půlnoci  at midnight  v roce 2020  in 2020 

o prázdninách (bonus) on holiday         

      


