
Dobrý den, milí rodiče a děti, 

děkuji za průběžné zasílání prací a informací o tom, co s dětmi zvládáte vypracovávat. 

V poslední lekci pracovního sešitu je nová látka, uvidíte, jak se s ní dovedete vypořádat. Jestli si 

nebudete jistí, nevadí, tato gramatika se bude probírat i v dalším ročníku. Nemusíte se obávat, 

že by se něco zanedbalo.  

Klidně pracujte pouze na Duolingu. 

A pro ty, kteří si vypracovávají pracovní sešit, zde je rozpis cvičení do konce školního roku. 

Děti, které jsou ve škole si jej budou vypracovávat v rámci vyučování. 

 

4. ročník 

  1. 6. – 5. 6. str. 52/1, 2     a       str. 53/3 ,4 

 8. 6. – 12. 6.  str. 54/5, 6     a       str. 55/7 

15. 6. – 19. 6.  str. 56/1         a       str. 58/2 

Do sešitu kdykoliv odpovědět na otázky str. 60/B Quiz time. 

 

Děti se v této poslední 11. lekci seznamují okrajově s minulým časem. Then and now (předtím 

a teď). 

Sloveso v přítomném čase se mění na minulost. Použití slovesa je pouze u 3. osoby čísla 

jednotného. 

 

Now                                       Then 

It is (To je)                                           It was (To bylo) 

It has (To má)                                  It had (To mělo)     

                                                        (Tvar slovesa have v minulosti HAD je u všech osob stejné) 

 

Tipy na videa ke gramatice: 

Sloveso To be v minulosti  https://www.youtube.com/watch?v=ciiCRzgldHk 

https://www.helpforenglish.cz/article/2009111701-minuly-cas-1-sloveso-byt 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ciiCRzgldHk
https://www.helpforenglish.cz/article/2009111701-minuly-cas-1-sloveso-byt


5. ročník 

  1. 6. – 5. 6. str. 54/1, 2, 3     a       str. 53/4, 5 

 8. 6. – 12. 6.  str. 56/1, 2, 3     a       str. 57/4, 5 (6) 

15. 6. – 19. 6.  str. 58/1, 2         a       str. 59/3, 4, 5  

Z prověřování pokroků nebo opakování si mohou vybrat jakékoliv cvičení (ale také nemusí). 

 

V této šesté lekci se procvičuje prostý a průběhový přítomný čas. Gramatika je v zadní části 

pracovního sešitu, str. 71, 72. 

Obecné pravidlo pro průběhový přítomný čas je, že ho používáme k vyjádření dějů, které 

probíhají právě teď.  

Tipy na videa (dával jsem už i dříve): 

Vysvětlení průběhového času https://www.youtube.com/watch?v=K3AWLQygsJQ&t=2s 

Zábavné video o prostém a průběhovém čase 

https://www.youtube.com/watch?v=48vmy93KOQo 

Procvičování času https://www.helpforenglish.cz/article/2006030101-pritomny-cas-prosty-a-

prubehovy 

Procvičování tématu People https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-5-trida/people 

 

Věřím, že tento poslední měsíc červen společně zvládneme. Kdykoliv se ozvěte, když si 

nebudete vědět rady nebo budete mít nějaký nápad nebo návrh.  

Mějte krásné červnové dny!  

Zdravím Vás! 

Dáša 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K3AWLQygsJQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=48vmy93KOQo
https://www.helpforenglish.cz/article/2006030101-pritomny-cas-prosty-a-prubehovy
https://www.helpforenglish.cz/article/2006030101-pritomny-cas-prosty-a-prubehovy
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-5-trida/people

