
AJ              5.A , 5.B                   skupina   p. uč. DOLEŽALOVÁ       23rd March 

1. Check  /ček /  WB from the date 16 rd March 

zkontroluj PS z datumu 16.3. 

 WB:  22/ 3      23/ 4     23/5   23/6    23/7 

 

 

Chyby si označ červenou a oprav tak, jak jsme zvyklí!!!! 

 Dej si  body, vždy jeden a výsledné do kolečka. Nepodváděj.  Učíš se pro sebe a taky 

z chyb. 

Nezapomínej, že 3. osoba v jednotném čísle He, SHE, It  vždy syčí. 

Již máš vypsaná slovíčka 3 A a umíš je. Vždy si je říkej nahlas a těžší si zkoušej napsat. 

Výborně!!!!!! 



 

 

                                                                                                                         23rd March 

Nové učivo 

2.   TEXTBOOK p. 30  -  Učebnice  uč. str. 30 

Read /ri:d/  the story several times / sevrel taims/  and translate  it 

 čti několikrát příběh a přelož ho 

Pomohou ti slovíčka  3B 

 write only red sentences  to  your  S2      

  piš jen červeně vyznačené  věty  do tvého S2  -  školňáku 

 

 

         23 rd   March 

3 B                                        MUT´S PRESENT 

30/1 a 

Choose /ču:z/   the correct  / korekt /presents and match /maeč/ to the names 

 vyber správné dárky a přiřaď je ke jménům 

Piš jen červené  ang. věty  

1.Mickey has got a new cricket bat.                                / e ňju:  krikit baet/ 

2.Millie has got a red jumper .                                        /e red  džampe(r)/ 

3.Mut has got a big bone and a new blanket .              /e big boun  end e ňju:  blaenkit / 

 

30/ 1b 

Who are the presents from?                                      Od koho jsou dárky? 

1.Mickey and Millie´s presents  are from their parents.      / Picture 2/ 

2. Mut´s presents  are  from Mickey  and  Millie.                      /Picture 7/ 



Drop the 2 lines  and  copy  grammar         

 vynech 2 řádky a opiš červené věty -   gramatiku 

 

GRAMMAR 

Přídavná jména rozvíjejí podstatné jméno a stojí vždy před nimi, člen a/ an  se posouvá 

před přídavné jméno, pozor na výslovnost, kde je samohláska  nebo souhláska 

 

 a bag       a blue bag 

a blanket      a new blanket 

a jumper      a red jumper 

a bat       a new cricket bat 

a bone      a big bone 

a ball       a yellow ball   !!    / vyslovuješ  j -  jelou/ 

a bag      an orange bag     / mění se člen je tam o/ 

a picture      an old picture  / mění se člen je tam o/ 

a mobile      a black mobile 

a pencil      a yellow pencil  !! / vyslovuješ j -  jelou/ 

an egg      a white egg 

an ice cream     a pink ice cream / mění se člen je tam p / 

an orange     an orange orange / člen zůstává je tam o/ 

 

copy/ kopi/  and translate / transleit/ 

 opiš a  přelož    stránka na polovinu 

example / [ig za:mpel copy too  příklad  opiš také 

Toto je malá ryba.    This is a small fish. 

 



1. Tohle jsou modré hodinky.   __________________________________ 

2. Toto je bílá kočka.    __________________________________ 

3. Tohle je černý pes.    __________________________________ 

4. Toto je bílá přikrývka.   __________________________________ 

5. Tohle je červená čepice.   __________________________________ 

6. Toto je velká zmrzlina.   __________________________________ 

7. Toto je oranžové pero.   __________________________________ 

8. Toto je hnědá lavice.    __________________________________ 

9. Toto je zelené vajíčko.   __________________________________ 

10. Tohle je staré kolo.    __________________________________ 

 

31 / 3   copy  and  translate                                                     opiš a přelož 

COLOURS                 BARVY             

yellow       _______________________________ 

green       ________________________________ 

orange       ________________________________ 

red       ________________________________ 

black       ________________________________ 

brown       ________________________________ 

blue       _________________________________ 

white       _________________________________ 

grey       _________________________________ 

pink       _________________________________ 

purple       _________________________________ 

 

  

OTHERS ADJECTIVES         _______________           DALŠÍ PŘÍDAVNÁ JMÉNA 

 

big       ______________________________________ 



small       _____________________________________ 

thick  [θik]     _____________________________________ 

thin [θin]     _____________________________________ 

old      ______________________________________ 

new      _____________________________________ 

good      _____________________________________ 

bad      _____________________________________ 

long      _____________________________________ 

short      _____________________________________ 

young  / jan(g)/    _____________________________________ 

 

 

3. Now /nau/   WB  24 /1      teď  PS    24 / 1 

Find  7 colours  - bublinkuj, klidně barevně 

/ faind/ najdi  

 

WB 25/ 2 

Colour the pictures     vybarvi obrázky podle tohoto návodu 

The dog is black and white. The cat is brown. The  pencils are yellow and green. The 

umbrella is orange.  The jumper is red and white. The present is blue. The door is green.  

The bike is yellow and blue. The bag is red.  The skateboard is black. 

Další úkoly za týden i s kontrolou. 

 Děkuji za dodržování úpravy. 

Všechny Vás  zdravím, mějte se pěkně   id. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


