
Úkoly z Aj – 5. ročník – 12. 5.  

Dobrý den, vážení rodiče,   

dnes bych opět chtěla, aby děti na úkolu pracovaly úplně samy. 
Nakladatelství Oxford konečně zpřístupnilo audionahrávky k učebnici, tak toho hned využijeme. 
Orientaci ve městě považuji za důležitou, a proto dnešní úkol rozdělím na 2 dny. Dnes děti budou 

pracovat podle poslechu, Vás požádám o zaslání fotky jejich úkolu, pak každému pošlu přepis 

nahrávky a ten se děti naučí číst, nahrávku si dle potřeby pustí znovu. 

Good morning, children, 

Otevřte si učebnici na s. 56 a sešit English. (Do sešitu napište datum, stranu a číslo cvičení).Budete 

pracovat s tímto poslechem, je nutné několikrát si jej pustit: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD2_Track_

34.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

V poslechu se setkáte s tímto: 

near / ni: (r)/  blízko 

about / __ baut/ asi 

of course / (o)f ko: z / samozřejmě 

Church Lane /lein/- Kostelní alej, ulice…název ulice 

also / o:  lsou/ také 

place / pleis/ místo 

badminton courts-  kurt 

 

s. 56/2a -  Amy mluví o svém městě. Do sešitu zapiš všechna místa, o kterých mluví (nezáleží na tom, 

jestli v Amině městě to místo je nebo není). Cv. 1 ti pomůže v pravopisu. 

s. 56/2b - přečti si věty 1 – 8, rozhodni, jestli jsou pravdivé nebo nepravdivé: 

znovu si pusť poslech, do sešitu napiš pod sebe čísla 1 – 8, vedle každého čísla zapiš tick= fajfku nebo 

cross = křížek, jestli je věta pravdivá= true nebo nepravdivá = false. 

Prosím o zaslání tohoto úkolu a kdo ještě neposlal středeční úkol – obsah videa, přidá i ten. 

Good luck, 

Drahomíra Soldánová 

Project- poslech s. 56/2 
 
I live in Witney. It is near Oxford. It isn ´t a very big town. 
There are about 40 shops in the town and there are two supemarkets. There are three banks and a 
post office, too. Oh, and of course a police station. 
My house is in Church Lane There is a church at the end of the road and behind it there is a farm 
museum. 
There isn ´t a cinema in Witney but there are four in Oxford. There is also a new sports centre. It ´s 
great. There are four courts for badminton and two volleyball courts. I go swimming there too. It ´s 
my favourite place. 
My favourite café is Huffkins. It ´s in the High Street. 
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Úkoly z Aj – 5. ročník – 13. 5.  

Dobrý den všem, 

dnes si nacvičíme čtení poslechu- všichni, kteří poslali včerejší úkol, ho mají v příloze mé odpovědi. 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD2_Track_

34.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

Uč. s. 57/5-  je zde tabulka, v ní název místa, obrázek a fajfka nebo křížek. Podle vzoru v učebnici 

napište do sešitu English jen otázky 2, 3, 4, 5, 6 a k nim odpovědi. Každou otázku začněte psát na 

novém řádku, dávejte pozor, kdy se jedná o jednotné a kdy o množné číslo. 

Prosím o zaslání úkolu. 

S pozdravem 

Drahomíra Soldánová 

 

 

Úkoly z Aj – 5. ročník – 15. 5.  

Naposledy v tomto týdnu Vás všechny zdravím. 

Dnes začneme v učebnici novým učivem, ale my už ho dávno známe: CAN -  mohu, dovedu, umím. 

Pro přesnou výslovnost (hlavně záporu) si pusťte poslech, nejprve si ho zkuste pustit bez učebnice: 

Uč. s. 59/6a: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD2_Track_

34.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

připomínám překlad: take the bus- jet autobusem, paint- malovat 

Zápis do sešitu English: datum…..Friday, 15th May 

                                           CAN -  mohu, dovedu, umím. 

                                           Uč. s. 59/6a – věty opsat do sešitu 

                                           Uč. s. 59/6b – které věty slyšíš? U opsaných vět udělej fajfku : 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD2_Track_

41.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

! VE VŠECH OSOBÁCH JE STEJNÝ TVAR- CAN  !  (nepřidáváme -s ve 3. osobě č.j.) 

Dnes úkol nemusíte posílat, požádám o něj příště. 

Have a nice weekend       

Drahomíra Soldánová 
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