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Hi children, 

 

we have the last week, when we are at home. I´m really looking forward to you. 

 

I sent you a poem about the seasons last week. DON´T FORGET TO LEARN IT! ;-) 

 

 

See you soon. 

 

Bye Mrs. teacher Kate 

 

 

 

Dobrý den páťáci, 

začíná poslední týden, kdy se budete učit sami doma. V angličtině vás čeká pracovní list, který jsme 

si přesunuli ze čtvrtečního video hovoru. Jsou to členy – a, an, the. A taky trošku procvičíte nová 

slovíčka, školní předměty, ty jste si měli zapsat do slovníčku před čtrnácti dny. 

 

Tento týden se náš tradiční čtvrteční  video hovor NEBUDE konat. Mrkněte ale na nový kvíz. ;-) 

 

 

Už se moc těším, až vás všechny uvidím společně. 

 

Užijte si poslední týden domácí výuky. 

 

 

Mějte se hezky. 

 

Zdraví Kateřina Kubalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úkol č. 1 

Zahrej si hru (game)  na téma articles na tomto odkaze. Hra se neotevře hned po kliknutí na odkaz, 

je zhruba v polovině stránky, musíš ji na stránce vyhledat a zapnout. ;-) 
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https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/articles 

 

 

úkol č. 2 

Vypracuj cvičení 1 a 2 z tohoto pracovního listu. Kdo zvládne cvičení 3, jednička do žákovské 

knížky v dalším týdnu ho nemine. ;-) Pracovní list si může vytisknout ten, kdo má možnost. Ten 

kdo ne, tak ze cvičení 1 vypiš jen slova a ze cvičení 2 vypiš celé věty. Cvičení 3, celé věty s 

opravenou chybou. 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-games-articles-

worksheet.pdf 

 

 

úkol. č. 3 

Pracovní list najdeš na další straně. 

Kdo nemá možnost tisku,tak k číslům zapiš názvy předmětů. 

Poté si načrtni prázdný rozvrh hodin a podle zadaných informací správně doplň. 
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