Učivo pro 5. ročník od 2.11.na 2 týdny.
Pokud nebude po 2 týdnech možné obnovit výuku v učebně, sledujte,
prosím sami, kdy se objeví na internetu další učivo. Potřebujete-li
poradit, napište mi na Whatsapp Lenka Buršíková.
Pozn.: k textu jsou v příloze omalovánky. Pokud nemáte možnost je vytisknout, můžeme se domluvit
na osobním předání.

1. Správné řešení poslední DÚ z papírku na tázací zájmena.
Where does your grandma live? When do you get up? What color
are your eyes? How many pencils have you got? What is your
surname? How old is your Mother? Which fruit do you like best?
Whose sweater is blue? Your? Who is washing the car? Why is David
crying now?
Nyní na tyto otázky odpovězte. V knize čtěte str. 94 a všímejte si
otázek s tázací i zájmeny i bez nich. Také si text přeložte.
2. Test na opakování ze 4.ročníku a Tázacích zájmen: můžete ho
poslat na Whatsapp nebo vám ho zkontroluji v domácím sešitu po
návratu do učebny.
A: doplň do textu Jobs nebo sloveso pro osobu he, she. Vzor: The
gardener cuts the grass.
The driver……….. the car. The………… builds a house. The……… cuts
the meat. The…………..cures children. The sailor……… on the ship.
The………..bakes the cake. The pilot………..the…………. The nurse…….
medicine . The hair dresser needs the……….and……….and………... .
B: doplň vhodná tázací zájmena.
………..do you go to school? ...........many windows are in the
room? ……….do we build a snowman? ………vegetables are red?
……….do you want to be? ……….animal has two legs? ……….is sitting at
your table now? ……….much is it ?

C: přelož věty. Místo a čas patří na konec věty. Nápověda: I am
going to eat ham in the evening. Dad listens to the radio every
Sunday at 5 p. m. The fish is nicer than the spider.
Paprika je zdravější než banán. Odpoledne se chystám opravit
kolo. Musíme jist jablka, mrkev a cibuli. Jana chodí do školy každý
den. Mamka v poledne vaří. V 7 hodin večer se dívám na televizi.
V zimě neplaveme v rybníku. Slon je větší a silnější než kůň.

