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Děkuji všem, kteří sledují Google Classroom za vyplněné a odeslané kvízy a 

práce!  

Někteří nefungují na Google Classroom ani přes bakaláře, pak tedy nechápu, který zdroj 

informací sledujete! Jen upozorňuji, že váš přístup může mít neblahý vliv na výslednou 

známku. Pokud přehlédnete úkol a pošlete se zpožděním, nevadí, pořád jej počítám. 

Zadám tento stejný soubor, který posílám na Bakaláře a na webové stránky, i na GC. 

 

1. Napište si a naučte slovíčka lekce 5C Caring for the environment  a 5 D Kids.  

Malý opakovací kvíz na tuto slovní zásobu budu pak od pondělí 25.5. na Google Classroom 

2. Poslechnete si a přečtete v učebnici článek na str. 60 – poslech 3.6 na GC, a 

rozhovory na straně 62 – poslech 3.8 

3. Ze strany 63 v učebnici si opíšete Useful expressions -  modrý rámeček s tím, že fráze 

doplníte (budete potřebovat na Progress check!) Výrazy by měly být použity na 

předchozí straně.  

4. Na GC budete mít cvičení z pracovního sešitu str. 50/ 1,2 a ze strany 51/cv. Termín 

dokončení bude stejně jako celkově zadaná práce – čtvrtek 4.6., ale nedoporučuji 

nechávat na poslední chvíli, protože Progress check také zabere nějaký čas.  

 

5. Projděte si  také opakování – Progress check ze stran 52 a 53 v pracovním sešitě – 

tedy můžete si v tištěné podobě zkusit napsat na nečisto a pak na Google učebně 

vyplníte, poslechnete a odklikáte, co bude třeba. Tento Progress Check bude na 

Google učebně od pondělí 1.6. ráno. 

Instrukce pro Progress Check: 

Ve cvičení 1 – napsali vám definici, máte doplnit slovo, které definici odpovídá, první 

písmeno je nápověda.  

Ve cvičení 2 – doplníte text a použijete slovesa ze závorky tak, že je převedete do 

trpného rodu. 

Ve cvičení 3 si poslechnete poslech č. 27 (CD k pracovnímu sešitu máte, nebo najdete na 

GC) a vyberete správnou odpověď.  

Ve cvičení 4 doplníte frázi. Mluvíte o obavách.  

Ve cvičení 5 máte doplnit podle vlastního uvážení. 

Krom cvičení 5 bude vše z pracovního sešitu stran 52-53 na GC pod názvem: Progress 

Check 5. 

Kdo nechce vyplňovat v GC, pošle fotku vyplněných cvičení!! Termín odevzdání je 

stejný: 4.6. 

 


