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Hello girls and boys! 

 

I asked you a question last week. Elizabeth and Maty sent me the right answer. Thank you Eli and 

Maty! Maty wrote an excellent answer. Look at his answer: 

 
Hello Mrs. teacher. 
Words are: 
 
YAMDON=Monday (pondělí) 
UESYTADu=Tuesday (úterý) 
WYDEEANSD=Wednesday (středa) 
HASDYURT=Thursday (čtvrtek)  
IYARFD=Friday (pátek) 
 
They are days of the week but aren´t at weekend. 
 
Have a good day.  
Matyáš Hranec 
 

 

 

I have a new question for you this week………………….When is Mother’s Day this year? 

Your answers we can write to my email. ;-) 

Thank you. 

 

 

Enjoy sunny days. 

 

Bye Mrs. teacher Kate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí páťáci, 

už tady máme květen, čas strašně rychle letí a mě je moc smutno z toho, že nemůžeme trávit čas 

společně. Vždy, když vám chystám úkoly, tak dlouho vybírám a přemýšlím, co poslat, aby to zvládli 

všichni, aby vás to bavilo, abyste neměli komplikace s tiskem nebo dlouhým přepisováním, aby vás 

to moc nenudilo…..a těch ABY je ještě mnohem víc. :-( Doufám, že nejste smutní jako já a užíváte 
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si tento zvláštní čas příjemně, každý po svém a máte všechny školní povinnosti v pohodě hotové. :-) 

Protože jak všichni víte, prázdniny ještě nezačaly! Tak tedy hurá na další úkoly do angličtiny! 

 

 

A nezapomeňte zase ve čtvrtek v 10h zasednout ke svým počítačům, abychom se na chvíli mohli 

slyšet. ;-) 

 

Mějte pohodové dny. 

 

Zdraví Kateřina Kubalová 

 

 

 

úkol č. 1 

 

sešit vocabulary 

 

Zapiš si do slovníčku nová slovíčka. 

 

Anglicky        Česky 

school subject       školní předmět 

art        výtvarná výchova 

Chinese       čínský jazyk 

English       anglický jazyk 

Czech        český jazyk 

geography       zeměpis 

history        dějepis 

IT(information technology)     informatika 

maths        matematika 

music        hudební výchova 

PE (physical education)     tělesná výchova 

science        věda (chemie, fyzika) 

 

Zapiš si raději do slovníčku i dny v týdnu, opakování je matka moudrosti. :-) 

 

Anglicky       Česky 

den        day 

týden        week 

víkend        weekend 

Monday        pondělí 

Tuesday       úterý 

Wednesday       středa 

Thursday       čtvrtek 

Friday        pátek 

Saturady       sobota 

Sunday       neděle 
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úkol č. 2 

Otevři si učebnici na straně 10 a prohlédni si rozvrh hodin ve cvičení 4. 

Zkus vytvořit podobný rozvrh hodin, tak jak to máš ve škole ty. Máš několik možností, jak to 

udělat: 

1. Můžeš ho nakreslit pastelkami, fixy,…..vyfotit ho a poslat na můj email. NEBO 

2. Vytvořit v jakémkoli počítačovém programu (word, excel, malování,..) a poslat mi ho na email. 

NEBO 

3. Vytvořit ho ručně či na počítači, vytisknout, udělat si procházku a donést mi ho do schránky, :-) 

Většina z vás určitě ví, kde bydlím;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úkol č. 3 

Dobrovolný, zajímavý, pro někoho náročnější. 

 

Přečti si následující text. 

 

Mothers are special. There is a very strong love between mums and their children. And it’s good to 

tell your mum you love her. There is a special day to do this – Mother’s Day. 

 

Dear mum 

 In Britain and some other countries (Canada, Australia), this day is called Mothering 

Sunday. It’s celebrated three weeks before Easter Sunday. It’s always on a Sunday, usually in 

March. 

 In other countries (CR, USA), the day is called Mother’s Day. It’s celebrated on the second 

Sunday in May. But everywhere, people want to show love to their mothers. 

 

Přečti si otázku a vyber pro sebe vhodnou odpověď, svoji odpověď mi řekneš ve čtvrtek při 

video hovoru. 

 

What do you do  on Mother’s Day?   

1. I give my mum flowers. 

2. I give my mum a hand-made present. 

3. I bring her breakfast in bed. 

4. I do nothing special. 

5. I kiss and hug my mum. 

6. I buy my mum a present. 
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7. I try to be nice at her all day. 

8. I text her (Whatsapp, Viber, Messenger) “I love you”. 

 

Zkus správně spojit. 

 

How do you say “my mum” in other languages? 

Match. 

1. Meine Mutti   a. Italian 

2. my mom              b. German 

3. mamma mía     c. Russian 

4. moya mama             d. American English 

5. ma maman    e. French 
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