
Úkoly z Aj – 5. ročník - 7. 4.  

Dobrý den všem, 

nejprve Vás chválím za test z minulého týdne, snad Vás neodradilo, že počítač správné odpovědi 

vyhodnotil chybně (mezera, velké písmeno, i chybějící písmenko je detail,…). Pozor na tvoření otázek 

u běžných sloves, vždy je tam nějaké DO-DOES. a to i po slovech začínajících na WH- Where, When, 

Why…? 

Také jste šikovní v psaní na klávesnici, soudím to  podle délky trvání testu. 

uč. s. 53 / 5a - na odkaze níže si v pátém řádku shora pusťte poslech: Where are the things?= Kde 

jsou věci? - na papír si k jednotlivým věcem napište číslo, kde jsou v obrázku umístěny. Na závěr 

práce čísla doplníte do „testu“. 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

uč. s. 53/5b- napiš větu o BAG do „testu“ podle vzoru v učebnici 

PS s. 43/7-doplňte si jména dětí do obrázku, pak je napište k číslům dole. Jména 2-5 doplníte do 

„testu“: 

TEST:   https://forms.gle/ZuVEvUiGJAceibFYA 

Good luck. 

S pozdravem Drahomíra Soldánová 

 

 

Úkoly z Aj – 5. ročník - 8. 4.  

Naposledy v tomto týdnu Vás zdravím. 

Dne bude práce v PS rychlá a určitě i snadná, výsledky si zkontrolujte v příloze emailu: 

PS s. 43/ 5, 6, 8- (cv. 7 jste měli včera a výsledky napsat do testu) 

Je velmi nutné si procvičit poslech, posílám velikonoční písničku Here comes the Easter bunny: 

https://www.youtube.com/watch?v=PM9_rjuvfwM 

Loni jsme zpívali How many eggs in the Easter basket? pusťte si ji také: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gkzq5ZSbnzI 

HAPPY EASTER! 

Drahomíra Soldánová 

 

Kontrola:  
PS s. 43/5: 
3. The chest of drawers is next to the bed. 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://forms.gle/ZuVEvUiGJAceibFYA
https://www.youtube.com/watch?v=PM9_rjuvfwM
https://www.youtube.com/watch?v=Gkzq5ZSbnzI


4.  The football is in the wardrobe. 
5. The box is under the bed. 
6. The rug is under the table. 
7. OK 
8. The violin is behind the chest of drawers. 
PS s. 43/6: 
2. between the chest of drawers ( nebo next to the wardrobe a slovo and si škrtni) 
3. in the wardrobe 
4. on the table 
5. on the bed 
6. in the wardrobe 
PS s. 43/8: 
každý si doplní ze svého pohledu: co je na tvé lavici, kdo je vedle tebe,…. 
 

 


