
Anglický jazyk pro 6. třídu 
Týden od 23.3.-27.3.2020 

 

PS- str. 38/cv.2 

     - str.39/cv.5 (udělejte si ústně) ve cvičení je dost málo místa, napsané se tam nevejde, tak si 

prosím ukazujte prstem a říkejte nahlas Např. B/" There are two cartons of milk." 

A/ There is only one carton of milk. atd....Říkejte si prosím věty poctivě nahlas, jedná se o 

procvičování množného a jednotného čísla s novými slovíčky. Podobné cvičení jste měli minulý týden 

v učebnici na straně 49. Tedy opakujete. 

      - str. 83 - nová slovíčka z lekce 4D (opět napsat do sešitu) a nechat se prozkoušet 2x  (ústně a 

písemně) od rodičů. 

     - k novým slovíčkům se vztahuje v PS celá strana 40 - vypracujte, je velmi jednoduchá. 

 Youtube - shlédněte krátká videa (opakování minulého času) 

                 - video 1 (pravidelná slovesa) https://www.youtube.com/watch?v=0b4rsDuzThE 

                 - video 2 (nepravidelná slovesa) https://www.youtube.com/watch?v=LbA2LeGteME 

                 - video 3 hodina angličtiny 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=7isSwerYaQc 

Na závěr prosím vypracujte pracovní list - minulý čas (past simple), který pošlu během pondělí 23.3. 

(procvičování, opakování) 

Nové zadání pro týden od 23.3. mi prosím naposílejte do pátku 27. 3. 2020. 

 
 

Týden od 16.3.-20.3.2020 
 
Milí šesťáci,  
ráda bych Vás povzbudila v plnění vašich úkolů a prodloužila termín odeslání vyplněných 
úkolů z minulého týdne do úterý 17.3. Veškerá komunikace s Vámi probíhá skrz školní email 
(pokud má někdo problém s přihlášením, kontaktuje paní učitelku Řezáčovou). Vaše úkoly mi 
můžete posílat ofocené na email : mlsova@zsliten.cz nebo přímo napsané do mailu. 
 
Nové zadání pro týden od 16.3. mi prosím naposílejte do pátku 20.3. do 12h. Správná řešení 
Vám pošlu o víkendu. Pokud se mnou nebudete spolupracovat upozorňuji, že Vám zhorším 
známku o jeden stupeň ke konci školního roku. Termín je pátek 12h. Buďte zodpovědní a 
nenechávejte si práci na poslední chvíli. 
 
Tento týden se naučte slovíčka z lekce 4B (opakování) + 4C - slovíčka si zapište do školního 
sešitu, nechte podepsat rodiči, a také se od nich prozkoušet- nejlépe dvěma způsoby - 
písemně a ústně) str.83 v pracovním sešitě (PS) 
PS - dodělat cvičení 3/str.42 (připomínám, že How much v otázce se dává k nepočitatelným 
podst.jménům a How many k počitatelným podst.jménům) 

https://www.youtube.com/watch?v=0b4rsDuzThE
https://www.youtube.com/watch?v=LbA2LeGteME
https://www.youtube.com/watch?v=7isSwerYaQc
mailto:mlsova@zsliten.cz


       -strana 38/ cv.3 
       - strana 39/ cv.4+ cv. 6 (pusť si CD, které se nachází vzadu v pracovním sešitě, na základě 
poslechu vyplň cvičení)  
       - strana 39/cv.7 (pokus se vytvořit dialog) 
Učebnice - projděte si cvičení 4a,b/str.49 
                 - přečíst nahlas rodičům příběh ze strany 48 (všímat si otázek How much/ How 
many) 
 
Při problému prosím piště, vše společně zvládneme. 
Zdraví Lenka Mlsová 
 
------------------------------------- 
 
Domácí úkoly pro anglický jazyk do 13. března 2020: 

– Opakování minulého času slovesa „to be“ (was, were) + nepravidelná slovesa dle seznamu. 
– Do školního sešitu zapsat z učebnice str. 42/cv. 2a (tvoření otázek).  
– Opakování slovíček lekce 4A +4B (rodiče prozkouší). 
– PS (cv. 1, 2, 4 – str. 42). 
 
 


