
5. třída 

Vážení rodiče, budete chtít fotografie dětí z akcí za tento školní rok na CD? Pokud 

ano, napište mi SMS do 5.6. 
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          5. třída anglický jazyk: 

Příjemné deštivo-slunečné dny milí páťáčci. Abyste doma nezaháleli, připravila jsem si pro 

vás několik vět na procvičování slovní zásoby a časů. Věřím, že vše zvládnete levou zadní. 

Opatrujte se. 

Přeložte do Aj: 

Včera jsem měla snídani v sedm hodin. 

Měl jsi mazlíčka, když jsi byl malý? Ne, neměl. 

Ona neměla mnoho hraček. 

Byla jsem ve škole. 

Byli Tom a Lucy včera doma? Ano, byli. 

Hodina má šedesát minut. 

Hádej kdo to je. 

Myslím si, že je to křeček. 

Toho je pštros. Žije v Africe. 

Promiňte, kde jsou sloni? 

Často pomáhám mamince v kuchyni. 

Co děláš? Jím snídani. 

Díváš se na televizi každý den? Ano, dívám. 

Byl jsi minulou středu na párty? Ano, byl. 

Byla to jeho taška? 

Kdy ses narodil? 

Moje babička byla doktorka. 

Toto je moje první kniha v angličtině. 

Nemám rád podzim, často prší. 

Proč máš rád vanilkovou zmrzlinu? Protože je moc dobrá. 

 



Informatika 5. třída: 

Ahoj Eliško a Matěji, 

moc vám děkuji za vaše prezentace. Velice vás chválím. 

 

A jako poslední úkol do konce školního roku vytvoříte prezentaci v programu POWERPOINT na téma, 

které si buď vymyslíte sami, nebo vám nabízím 1. variantu: Kraje České republiky 

      2. variantu: Státy Evropské unie 

Prezentace bude mít 12 až15 stránek 

1. stránka: název, může být i foto 

2. stránka: úvod o čem bude prezentace 

3. stránka a další stránky jednotlivé kraje nebo státy doplněné fotkou, znakem a základními 

informacemi. 

U krajů: název kraje a znak, krajské město, jméno hejtmana a zajímavost z příslušného kraje plus foto. 

U států EU: název státu, hlavní město, datum vstupu do EU a foto vlajky státu. 

Využijte při prezentaci také panel nástrojů např. návrhy, přechody nebo animace. 

 

Těším se na vaše prezentace a přeji, ať se vám daří.               

           

        

 


