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Hello children! 

How are you? I´m fine. 

I have got an interesting question for you…….THE FIRST DAY IN APRIL IS A CELEBRATION 

OF FUN. IT IS FULL OF JOKES, HOAXES AND PITFALLS.  

What is this day called?  

 

Your answer we can write to my email. ;-) 

Thank you. 

 

I miss you. 

 

Bye Kate 

 

 

 

Milí páťáci,  

v tomto týdnu by bylo dobré, abyste nejen procvičovali angličtinu na počítači, ale taky si něco 

napsali. 

Posílám vám dva pracovní listy na téma POSSESSIVE ADJECTIVES.  

 

Vím, že je to pro některé z vás těžké učivo, i když už jsme ho několikrát procvičovali. Proto 

posílám dvě varianty, jedna je opravdu lehká a myslím, že ji všichni zvládnou, druhá je se známou 

televizní rodinkou, ale je o něco náročnější. V obou případech je důležité zaměřit se na osoby ve 

větách! 

 

1. pracovní list 

 – v rámci tréninku si všichni věty přepište a doplňte správná slova. Buď do sešitu, který používáme 

v angličtině (schoolbook) zezadu a nebo na papír, který si založíte do nějaké složky, abychom se na 

to ve škole mohli společně podívat. 

 

 

2. pracovní list 

- pokud máte možnost si ho vytisknout, tak vytiskněte a doplňte 

- pokud nemáte možnost tisku, tak zase buď zezadu do sešitu a nebo na papír vypište JEN 

ODPOVĚDI, tzn. 1. a) my, b) …, c)…. 

- kdo si s tímto pracovním listem nebude vědět rady, tak ho vynechá ( lenoši se hecnou ;-) )  

 

Nápovědu máte v učebnici na straně 7, nebo ve vašem školním sešitě. 

 

Vím, že někteří z vás by zvládli úkolů mnohem více, tak kdo má chuť a čas, podívejte se na 

internetové stránky, které jsem vám připravila v minulém týdnu. ;-) 

 

 

S čímkoliv se na mě můžete obrátit na emailu. ;-) (katerina.kubalova@zsbrantice.cz) 

 

 

Krásné sluníčkové dny děťulátka :-P 
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Zdraví Kateřina Kubalová 
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