
Zdravím Vás s posledními úkoly z pracovního sešitu.  
 
Zkuste si na straně 56 a 57 vypracovat komiks. Kdo si bude myslet, že ho má správně, pošlete mi 
odpovědi přes E-ŽK (1a, 2b, 3c…). V pátek se na stránkách objeví odpovědi, aby si všichni mohli 
komiks překontrolovat.  
 
Důležité cvičení, které budu chtít po každém je na straně 60 cvičení B. Považuji cvičení za opakování 
čtvrté třídy.  Přelož si otázky a celou větou na ně odpověz. Pokud si stále nebudeš věty pamatovat, 
přepiš si je do školního sešitu. Níže posílám doslovný překlad a odpovědi. Tento návod je pro rodiče, 
ty to zkus nejdříve sám/a a pak popros rodiče o pomoc.  
 
1. Can you play a musical instrument?  Umíš ty hrát na hudební nástroj? 
No, I can´t.     Ne, já neumím. 
Yes, I can. I can play on X.    Ano, já umím. Já umím hrát na X.  
 
2. How many bedrooms are there in your house/flat? Kolik ložnic jsou tam ve tvém domě/bytě? 
There is one bedroom.      Tam je jedna ložniče. 
There are two bedrooms.     Tam jsou dvě ložnice.  
 
3. Can you dive?  Umíš se ty potápět? 
Yes, I can.   Ano, já umím. 
No, I can´t.   Ne, já neumím. 
 
4. Is there a museum in your town?   Je tam museum ve tvém městě? 
Yes, there is.      Ano, tam je.  
No, there isn´t.      Ne, tam není.  
 
5. How many children are there in your class?  Kolik dětí jsou tam ve tvé třídě? 
There i sone child.     Tam je jedno dítě. 
There are X children.     Tam jsou X dětí.  
 
6. Do you like sports programmes on TV?  Máš ty rád sportovní programy v televizi? 
Yes, I do.      Ano, já mém rád. 
No, I don´t.      Ne, já nemám rád.  
 
7. What´s your favourite animal?   Jaké je tvé oblíbené zvíře?  
My favourite animal is a/am X.   Moje oblíbené zvíře je X. 
 
8. Does your favourite animal live in a hot place? Žije tvé oblíbené zvíře na horkém místě? 
Yes, it does.      Ano, to žije. 
No, it doesn´t.      Ne, to nežije. 
 
9. What do you do after school?   Co děláš po škole? 
I go home/eat/read/study after school.  Já jdu domů/jím/čtu/učím se po škole.  
 
10. What do you do on Saturdays?   Co ty děláš o sobotách? 
I eat/read/study on Saturdays.    Já jím/čtu/učím se o sobotách.  
 

 


