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Týden od  1. 2. – 5. 2. 2021       Unit 5           3. část 

 

Unit 5 – The way I live – present simple tense 

                                           nationalities 

1. Kontrola DÚ -  Textbook: 

 str. 34, cv. 1-The text: Colin Brodie from Dundee – čtení 

s porozuměním, překlad do ČJ 

 str. 34, cv. 2 – na základě cv. 1, str. 34 doplňte odpovědi 

na otázky. Možno využít str. 114, T5.8 

 str. 34, cv. 4 – spojte sloupečky 

 

2. Textbook : 

 str. 35, cv. 6 – doplňte otázky 

 str. 35,cv. 7 – zaškrtněte správné věty 

 

3. Exercises, nationalities – písemné materiály. 
 

A. Zeptej se na zvýrazněná slova: 

 

a/ My brothers often play tennis and  football at weekends. 

b/ They sometimes have lunch in a restaurant. 

c/ I like eating bananas and oranges. 

d/ His friends live in Spain.  

e/ We speak three languages. 

 

B. Sestavte věty. 
1. Where are…                     a. drink coffee. 

2.  Do you….                       b. they teach? 

3. Where do …                    c. play sports? 

4. I usually…                       d. has a dog.  

5. My sister…                      e. eat in restaurant. 

6. I don´t                              f. you from? 
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C: Doplňte věty. Použijte slovesa: drink, live, speak, do,             

have, play, work  

 

a/ I……..in Prague. 

b/ I often ……..my homework in the evening.  

c/ We……..a dog. 

d/ Do you………..football? 

e/ They ………two languages. 

f/ My parents……….in a shop. 

g/ Do they ……..wine? 

  

D: Nationalities  - napište přídavná jména ke státům  

národnosti, pomůcka – učebnice srov. 36, cv. 1                                                                       

 

Country Nationality 

Canada  

England  

The Czech 

Republic 

 

Italy  

China  

France  

Japan  

Germany  

Spain  

theUnited 

States 

 

Portugal  

Brazil  

Mexico  

Switzerland  



E:  Write the nationalities + nouns – napište v AJ přídavné 

jméno ke jménu podstatnému na obrázku, příklad: německé 

auto, české pivo, italská pizza …… 

!nezapomeňte na neučitý člen (a, an), tam, kam patří 

      Mercedes 

            

                 a/                          b/                     c/ 

 

 

                      
 

        d/                              e/                          f/ 

 

 

               
 

       g/                      h/                      i/ 
 



4. Textbook 

 str. 36, cv. 1 – spojování sloupců 

 str. 36, cv. 3 – spojování sloupců – jakými jazyky se 

mluví  - In Brazil they speak Portuguese. 

 

5. Workbook 
 str. 31, cv. 12 – doplňte přídavná jména – americký, 

německý atd. 


