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A máme tady předvelikonoční týden!!! JUPÍ 

1. Na GC jste si mohli sami zkontrolovat, jak jste byli úspěšní 

v minulém týdnu ve vyplňování tabulky a cvičení v učebnici.  

Nově zadávám:  

2. Učebnice strana 49 poslech 5A 
- Už slyším, jak si říkáte, že učitelce už definitivně …. Tak pozor! 

Poslech v učebnici sice nemáte, ale budete ho mít na Google 

Classroom (dále jen GC), kde máte všichni přístup. (další možnost 

je poslat mailem, ale to dořeším podle situace)  

- Dole pod obrázkem poslechu máte slovesa: např. blow, cry…. 

Na GC tato slovesa máte přepsaná v tabulce zvlášť v souboru 

s názvem slovesa.  

- U těch, které se v poslechu vyskytnou, dáte fajfku kliknutím na 

zaškrtávací políčko v buňce. (ne v učebnici!) 

- Podle toho, zda to sloveso v poslechu bylo, nebo nebylo, 

vybereš začátek věty:  

Bylo v poslechu: I heard the wind blowing.  

Nebylo v poslechu: I didn´t hear anyone crying.  

- Pak vybereš podmět (když nevím osobu, píšu someone nebo 

v záporu anyone, ale může být podmětem okno, dveře, auto….) 

- A pak ke slovesu přidáš koncovku –ing a práskneš ho tam.  

 

- Piš přímo do tabulky, ulož a pošli zpět ke kontrole.  

- Ukázkové věty jsou v tabulce i v učebnici 

- Kdo nebude vypracovávat přes GC, pošle mailem 

vyfocené nebo napsané 

- Termín: středa 8.4.2020 
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3. Pracovní sešit strana 38/1 doplnit- vyber správné 

přídavné jméno do textu – neposílat  

 

4. Pracovní sešit str. 38/cv. 3 – doplň křížovku 

protikladnými přídavnými jmény k těm, která jsou 

tam napsaná - neposílat 

 

5. Poslech pracovní sešit strana 39, cvičení 4  (vlastní 

cd, poslech č. 20) nebo poslech na GC 

a) Poslouchej Megan (M) a Zacha (Z). Povídají o svém 

snu. I když tě to vůbec nezajímá , k obrázkům do 

políček napiš M nebo Z, podle toho, kdo o tom 

mluví. Tři z obrázků nebudou vůbec použity.  

b) Při druhém poslechu zatrhni ta přídavná jména, 

která jsou v poslechu použita. - neposílej 

 

Poslední úkol!!!!!:   

6. Slovíčka lekce 4D- zapsat, naučit. (taky neposílej) 

 


