
Anglický jazyk pro 6. třídu 
 

Týden od 25. do 29. května 2020 
 

Nová sada nepravidelných sloves - bude zaslána v pondělí žákům individuálně na email (naučit 

se do pátku 5.6.) 

 

Online cvičení : Hledejte dvojice přídavných jmen, slova opačného významu v této hře: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/vocabulary/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Exercise 2: Adjectives | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Exercise 2: Adjectives. Copyright © Oxford University Press, .All Rights Reserved. Privacy Policy| 

elt.oup.com 

                                :procvičte si online 3.stupeň u nepravidelných přídavných jmen: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs 

Exercise 4: Irregular comparatives and superlatives | Project Fourth Edition | Oxford 

University Press 

Exercise 4: Irregular comparatives and superlatives. Choose the correct answer. Copyright © Oxford University Press, .All 

Rights Reserved. Privacy Policy| 

elt.oup.com 

Učebnice (listening) str.62/1a, poslechněte si a podívejte se v učebnici na krátký komiks: Mickey and 

Millie go camping: 

poslech zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 1b; Page 56, Exercise 3; Page 57, Exercise 5b; Page 58, Exercise 1 

elt.oup.com 
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Gramatika: (pracovní sešit) str.77 - nastudujte si oddíl 5.6 as...as.. 

 

Zápis do školního sešitu:    as....as... (česky volně přeloženo: tak....jako....)- forma přirovnání 

např. as white as snow - tak bílý jako sníh 

          as heavy as lead - tak těžký jako olovo 

 

Pracovní sešit: str.50/cv.1 (doplňujte vhodná přirovnání as....as...) +cv. 2 (křížovka- pokuste se 

doplnit, co budete znát) 

                            str.51/cv.4 (zde doplňujete ze zadání jedno z vystupňovaných přídavných jmen (buď 

druhý nebo třetí stupeň- dle smyslu věty) 

 

Tabulka z učebnice str.66/cv.1 vyplňte do školního sešitu : (pokuste se správně doplnit vystupňovaná 

přídavná jména, jako kdyby to byl test) 🙂 

 

 

Sing a song: zazpívejte si pro radost: 

https://www.youtube.com/watch?v=s8cNnpdpO0w 

 

4 NON Blondes What's Up Lyrics 

4 NON Blondes What's Up Lyrics 

www.youtube.com 

Vaše práci mi pošlete do pátku 29.5. do 12. Děkuji, zdraví Lenka Mlsová 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=s8cNnpdpO0w
https://www.youtube.com/watch?v=s8cNnpdpO0w
https://www.youtube.com/watch?v=s8cNnpdpO0w


Týden od 18. do 22. května 2020 
 

Zápis do školního sešitu: 

3. stupeň přídavných jmen se v češtině vyjadřuje předponou - nej , v angličtině se členem the + 

koncovka - est (např. největší - the biggest,  nejhlubší - the deepest,..) - platí pro jedno a 

dvouslabičné příd.jména (koncovka -y) -pravidlo 1 

 NEBO   (nejinteligentnější - the most intelligent,  nejslavnější - the most famous,...) - platí pro dvou a 

víceslabičná přídavná jména (zkrátka ta dlouhá přídavná jména) - pravidlo 2 , v angličtině použijeme 

opět člen the + most ..... 

Vystupňuj v každé tabulce tři zbývající přídavná jména : 

Stupňování přídavných jmen (jednoslabičných a dvouslabičných zakončených na -y) 1.pravidlo 

big (velký) bigger (větší) the biggest (největší) 

small (malý) smaller (menší) the smallest (nejmenší) 

wide     

heavy     

foggy     

  

Stupňování přídavných jmen (dva a víceslabičných) 2.pravidlo 

beautiful (krásný) more beautiful (krásnější) 
the most beautiful 
(nejkrásnější) 

important (důležitý) more important (důležitější) 
the most important 
(nejdůležitější) 

careful     

delicious     

famous     

  

Nepravidelná přídavná jména: (mají své vlastní tvary ve 2. a 3. stupni a je třeba se je naučit zpaměti) 

GOOD (dobrý)                  BETTER (lepší)                THE BEST  (nejlepší) 
  BAD    (špatný)                WORSE (horší)                THE WORST (nejhorší) 
   FAR (daleký)                   FURTHER (vzdálenější)  THE FURTHEST (nejvzdálenější)  

 

Slovíčka z lekce 5D (str.84) - zapiš si je do školního sešitu a nauč se je zpaměti, nechej se 2x 

přezkoušet od rodičů, 1x písemně a 1x ústně 

Online cvičení: vyzkoušejte si 3.stupeň přídavných jmen v tomto online cvičeni: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Pracovní sešit: celá strana 49 (cv.5 dáváte 3.stupeň přídavných jmen + cv.6a,b - poslechové + 

cv.7  (vytvořte otázku a pokuste se odpovědět - vaše odpovědi budou různé 🙂) 

 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs


Pohádka - A fairy tale (listening): Poslechněte si tradiční pohádku a poslech si zastavujte a opakujte 

správnou výslovnost. Pohádku najdete v učebnici na straně 86. V případě problémů s porozuměním 

textu pište, prosím. (Slovíčka si rovněž můžete vyhledat v pracovním sešitě na str. 85 - Unit 5) 

Poslech zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 1b; Page 56, Exercise 3; Page 57, Exercise 5b; Page 58, Exercise 1 

elt.oup.com 

 

 

 

Vaše práce mi posílejte do pátku 22.5. (12h ). Děkuji a hezký týden přeje Lenka Mlsová 

 
  

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs


Týden od 11. do 15. května 2020 
 

Učebnice - str.59/cv.5 - Utvoř si ve školním sešitě dva sloupce (1. pravidlo, 2.pravidlo) Přídavná jména 

vystupňuj a zařaď do správného sloupce. Nezapomeň u jednoslabičných a krátkých přídavných jmen 

zdvojit souhlásku (např. bigger) 

 

Školní sešit - pokračuj v práci ve školním sešitě. V učebnici na str. 59/cv.7 je hezké cvičení, kde si 

procvičíte stupňování - srovnáváte dvě věci a zároveň používáte vlastní fantazii. Stačí mi pouze jedna 

věta ke každému příkladu! 

Ex. (příklad) 1) Summer is hotter than winter. 

                       2) Chicken with potatoes is more delicious than pasta with tomatoes. 

                        3) .... 

                        4) ..... 

Studium (nic zatím nepište): pracovní sešit str. 77/ oddíl 5.3. nastudujte si prosím i třetí stupeň 

přídavných jmen, tak zvaný (tzv.) Superlative  v češtině začínáme předponou nej... (např. nejmenší 

- the smallest, nejhezčí- the nicest, - 1. pravidlo),  dále pak máme stupňování i pro 2.pravidlo - u 

víceslabičných přídavných jmen: the most modern - nejmodernější, the most beautiful - nejhezčí.)   

Zápis provedeme příští týden. 

 

Listening - učebnice str. 60/cv.1a - poslechněte si "quiz" a všímejte si 3. stupně přídavných jmen ve 

všech otázkách. 1) What is the longest river in the world? (Jaká je nejdelší řeka světa?), atd... 

Zkuste odpovědět správně. Poslech zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Hotovo? 🙂 Zde si zkontrolujte své správné odpovědi, opakujte prosím po audio nahrávce:   

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 1b; Page 56, Exercise 3; Page 57, Exercise 5b; Page 58, Exercise 1 

elt.oup.com 

Pracovní sešit: str.47/cv.6 - vypracujte a použijte druhý stupeň příd.jmen, stejným způsobem dle 

vzoru, jen měníte přídavná jména dle obrázku a vaší fantazie. 

 

Vyzkoušejte si toto online cvičení: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs


https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs 

Exercise 2: Comparatives | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Exercise 2: Comparatives. Complete the sentences with the comparative form of the adjective. 

elt.oup.com 

Sing a song: Stupňování přídavných jmen (na začátku písně rovněž zaznamenáte dvě nepravidelná 

přídavná jména good , bad, ostatní jsme si již vysvětlovali 🙂) 

https://www.youtube.com/watch?v=872gqAJjc1g 

 

 

Comparative Superlative Song - Rockin' English 

For ad-free videos and other content visit 

www.rockinenglishlessons.com Animated educational English song 

teaching the comparative and superlative forms of adjectives. Sing 

along, learn English and rock! Lyrics: Good, better, the best. Good, 

better, the best. Bad, worse, the worst. Bad, worse, the worst. Big, 

bigger, the biggest. Big, bigger ... 

www.youtube.com 

 

Sing a song 2 🙂 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE 

 

Seven Continents Song 

A song to help kids learn the 7 continents in order from largest to 

smallest. Subscribe! 

https://www.youtube.com/c/hopscotchsongs?sub_confirmation=1 

NEW REWARDS added on Patreon! 

https://www.patreon.com/hopscotchsongs Visit the Hopscotch Shop! 

https://www.hopscotchsongs.com/shop Download the song 

https://www.hopscotchsongs.com/shop/seven ... 

www.youtube.com 

Vaši práci prosím posílejte do pátku 15.5. do 12h. Děkuji Lenka Mlsová 

 
 

  

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=872gqAJjc1g
https://www.youtube.com/watch?v=872gqAJjc1g
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Týden od 4. do 7. května 2020 
 

Slovíčka 5C (str.84, PS) nastudovat, zapsat do školního sešitu a nechat se 2x přezkoušet, 1x ústně a 1x 

písemně) 

Miniprojekt: Rozhlédni se kolem sebe a vytvoř 5 otázek s použitím (How long is...? How deep is..? 

How wide is...? What is behind ...? How high is...?) Věci změř metrem nebo odhadni a napiš 

odpověď. 🙂  

Zapiš do školního sešitu. 

 

Zápis do školního sešitu:  

Stupňování přídavných jmen 2.stupeň (Comparative adjectives)  

Používáme, když srovnáváme dvě věci nebo osoby. 

Např. Kanada je rozlehlejší než Anglie. Canada is larger than England. 

1. pravidlo  

U jednoslabičných příd.jmen tvoříme pomocí koncovky -er 

small - smaller  (malý - menší)     

large - larger  (e se nezdvojuje)  (rozlehlý - rozlehlejší 

big - bigger  /  hot - hotter   (jsou jednoslabičná a uprostřed je krátká samohláska, tedy souhlásku na 

konci zvojíme) (velký - větší  /  teplý - teplejší) 

windy - windier   /  dirty - dirtier   (Pozor! zde mám sice 2 slabiky win- dy , ale přídavné jméno je 

zakončené - Y  , a v tomto případě -y změkčíme a přidáme - er)   (větrný - větrnější   /    špinavý - 

špinavější) 

2. pravidlo  

U dvou a více-slabičných přídavných jmen používáme ke stupňování slovo more 

interesting - more interesting ( zajímavý - zajímavější) 

beautiful - more beautiful (krásný - krásnější) 

 

Pracovní sešit - (opakování slovíček lekce 5B) - vypracuj celou stranu 46 

                          + zopakuj si nepravidelná slovesa, která již umíme 

 

Učebnice - ještě jednou si poslechni text na straně 58 cv. 3a , najdi z 1.pravidla tři vystupňovaná 

přídavná jména a ze druhého pravidla tři vystupňovaná přídavná jména a zapiš je do školního sešitu. 

(Text si zastavuj a opakuj výslovnost po audio nahrávce) 

Poslech zde: 



https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 1b; Page 56, Exercise 3; Page 57, Exercise 5b; Page 58, Exercise 1 

elt.oup.com 

 

 

Pracovní list - článek o Pokemonech (i s poslechem) + křížovka + comics ke Dni matek  

                       - poslech a pracovní list (vypracuj) 

                       - žákům zasláno individuálně na email 

 

Vaši práci mi prosím pošlete do 7.4. do 12h . V případě dotazů pište na mail. Děkuji, Lenka Mlsová 

 
 

Týden od 27. do 30. dubna 2020 
 

Milí šesťáci,  

vzhledem k tomu, že učím obě šesté třídy a příští týden je kratší o jednu vyučovací hodinu pouze pro 

jednu třídu, rozhodla jsem se, že tento týden budete mít jednotně 2 vyučovací hodiny a příští týden 

jednotně 3 vyučovací hodiny. 

 

Slovíčka lekce 5B (str.84 v PS, prosím nastudujte, napište do školního sešitu a nechte se 2x 

přezkoušet - 1x písemně, 1x ústně) 

 

Nepravidelná slovesa : zopakujte a přečtěte si sérii 1 a 2 

 

Učebnice str. 58/cv. 1 (Slovíčka poslouchejte a opakujte po audio nahrávce) ZDE: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

                  str.58/cv.2a (Jake is talking about the weather) Tabulku si prosím vypracujte do školního 

sešitu, druhý sloupec si samozřejmě musíte vymyslet sami - používejte nová slovíčka) 

Poslech si zastavujte a opakujte po Jakeovi: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs
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Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 1b; Page 56, Exercise 3; Page 57, Exercise 5b; Page 58, Exercise 1 

elt.oup.com 

                     str. 58/cv.3a (Reading) - Přečtěte si nahlas a správnou výslovnost si zkontrolujte zde: 

 https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Pracovní sešit: str.45/cv.5 (opakování otázek How high is....?  How long is....What is....?) 

                           str. 45/cv.6a (doplňte a vyberte z této nabídky: visit,  From,  metres, in,  on 

                           + cv. 6b (Stejně jako ve cv. 6a vypracujte text o Eiffel Tower, nehledejte v tom žádné 

složitosti, věty jsou úplně stejné jako ve cv.6a, jen musíte dosadit jiná fakta.) 

 

Extra - Sing a song: Season song 

             https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY 

 

Seasons Song 

The Seasons Song is a Science song that teaches the seasons of the 

year. The Seasons Song teaches the Spring, Summer, Fall, and Winter. 

Download the Science Songs on iTunes - CLICK HERE: 

https://itunes.apple.com/us/album/science-songs/id423354230 Want 

to see more? CLICK HERE: http://www.havefunteaching.com Seasons 

Song Lyrics: Here we go, oh ... 

www.youtube.com 

Vaše úkoly prosím posílejte do čtvrtka 12h. Děkuji Lenka Mlsová 

 
 

  

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY
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Týden od 20. do 24. dubna 2020 

Učebnice - strana 56 (cv.4- napsat do školního sešitu i s překladem, procvičujeme vazbu s tázacím 

zájmenem HOW? - JAK?: 

                    How high is that mountain? (Jak vysoká je ta hora?) It´s 6000 metres high. 

                    How long is this tunnel? (Jak dlouhý je ten tunel?) It´s 2 kilometres long. 

                    How wide is this river? (Jak široká je tato řeka?) It´s 1 kilometre wide. 

                    How deep is the lake? (Jak hluboké je toto jezero?) It´s 50 metres deep. 

                   - poslechněte si tento text na str. 57/cv.5b (listening) 

  https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 1b; Page 56, Exercise 3; Page 57, Exercise 5b; Page 58, Exercise 1 

elt.oup.com 

a doplňte do školního sešitu chybějící slova ze článku. Text si rovněž přečtěte.(Reading) Pokud 

něčemu nebudete rozumět, tak prosím pište. 

Writing - odpovězte na otázky cv.7/ učebnice str.57- odpovědi rovněž napište do školního sešitu. 

 

Pracovní sešit- prosím vypracujte cv.1 + 3 na straně 44 (v prvním cvičení rozluštěte slovíčka a ve cv.3 

napište otázku a odpověď. Dle vzoru ze zápisu zde nahoře. 

                          + cv. 4 (poslechové) strana 45 

 Nepravidelná slovesa (procvičování 2.série): (zkuste jednoduchý překlad do školního sešitu. Přeložte 

do minulého času:) 

1) Dala mi dárek. 

2) Běhali v parku. 

3) Přišel pozdě. 

4) Nepostavil ten dům. 

5) Neviděli nás. 

6) Kdy jsi udělal ten úkol? 

7) Letěli minulý rok letadlem? 

 

Extra -dobrovolné materiály: čtení časopisu R+R + poslech (lze najít na stránkách naší školy), žáci 

rovněž obdrželi mailem. 

 

Děkuji, úkoly prosím naposílejte do pátku 12h. Pokud něčemu nebudete rozumět, tak pište. Zdraví 

Lenka Mlsová 

Týden od 14. 4. do 17. 4. 2020 
 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs


1) Před testem za 4.lekci krátké opakování: 
     Učebnice str. 54/cv. 1- napsat do školního sešitu (doplňujete pouze some/any, 
připomínám, že pokud se jedná o otázku či zápor doplníte any, pokud je to kladná věta, 
doplníte some) 
                        cv. 3- na té samé straně- opište 1/ a 2/ do školního sešitu (doplňujete 
a,an,some nebo the). Některým z vás to minulý týden již pěkně šlo, pravidla znáte z 
podrobného vysvětlení, tak je prosím použijte a zohledněte, zda-li je to jednotné či množné 
číslo, počitatelné či nepočitatelné a zda-li o věci mluvím poprvé či se v textu již opakuje. Je to 
trochu boj, ale věřím, že ho dobře zvládnete, pokud ne, tak pište, nebo volejte (tel. 
konzultace na požádání kdykoliv) 
                          cv. 4- na té stejné straně si řekněte ústně a nahlas (nezapomínejte na 
množství a předložku of - např. a bunch of......, two bottles of...) 
                          cv. 5 -  křížovka - kdo má možnost zkopírovat (pro zábavu si zkopíruje a nalepí 
do sešitu) kdo ne, hledá pouze očima a zapisuje si do sešitu, co našel) 
 
2)  Slovíčka 5A - str. 84, napište do školního sešitu, prosím naučit do příštího týdne, nechat 
se                prozkoušet dvakrát od rodičů (1x ústně, 1x písemně)  
 
3) Test 4. lekce - (writing, reading, listening) žákům zaslán individuálně na e- mail. 
 
Úkoly včetně testu prosím naposílejte do pátku 17. 4. 12h. Děkuji. 
 

 
Týden od 6. 4. - 13. 4. 2020 

 
 

Nepravidelná slovesa- opakuj obě série 

Učebnice- reading str. 52 - text about British meals. Přečtěte a po té vypracujte cv.1/str.52. (přepiš 

věty do školního sešitu a rozhodni, zda jsou tvrzení správná (T- true) či nejsou (F- false) nebo se o 

tvrzení text nezmiňuje (DS- doesn´t it say)  

Pracovní sešit- opakování na straně 43 - vypracuj I CAN 

                         - str. 42/cv. 5 - listening z vlastního CD 

Školní sešit - přepiš z učebnice str.51 /cv. 4c + 3b/ pouze 1 

Shlédni video na youtube, použití past simple v konverzaci (minulý čas) 

https://www.youtube.com/watch?v=g-uW_KheiEc 

https://www.youtube.com/watch?v=g-uW_KheiEc


 

What Did You Do? Simple Past 

Tense 

Learn how to talk about your day or about your 

weekend and how to ask questions using Past Tense 

Verbs. 

www.youtube.com 

 

 

Úkoly prosím posílejte do pondělí 13.4. 

Have a nice Easter holiday! 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=g-uW_KheiEc
https://www.youtube.com/watch?v=g-uW_KheiEc
https://www.youtube.com/watch?v=g-uW_KheiEc


Týden od 30. 3. - 3. 4. 2020 

 
Nová sada nepravidelných sloves  (drill)(studium do 10.4.) Tabulka bude poslána v pondělí na mail. 

Nové zadání pro týden od 30. 3. mi prosím naposílejte do pátku 3. 4. 2020. 

 

Zápis do školního sešitu: 

            - Množství  A FEW/ A LITTLE 

A few - patří k počitatelným podstatným jménům (přeloženo do češtiny jako pár / několik ) 

Např. a few carrots (pár mrkví) , a few bananas (několik banánů) 

A little - patří k nepočitatelným podstatným jménům ( přeloženo do češtiny jako trochu) 

Např. a little milk (trochu mléka), a little butter (trochu másla) 

 

              - Neurčitý člen (a/ an) + Určitý člen(the) 

a) Neurčitý člen a/an dáváme před počitatelná podstatná jména a pouze v jednotném čísle. 

O podstatném jménu mluvíme poprvé (např. I peel an apple). Pokud už se o něm zmiňuji 

podruhé, tak je to již (the) Then I take the apple and slice it. 

b) Když chceme vyjádřit nepočitatelná podstatná jména, tak použijeme some, (Např. I need some 

milk) když se o nich zmiňuji poprvé, a pokud se o nich zmiňuji již podruhé použiji (the) Např. I 

pour the milk into a bowl. 

c) Pokud chci vyjádřit počitatelná podstatná jména v množném čísle a hovořím o nich poprvé 

použiji some (Například I need some potatoes) - tedy je to stejné jako u nepočitatelných, 

pokračuji v hovoru a zmiňuji je podruhé, použiji (the) Then I take the potatoes and grate them) 

Pracovní sešit: (writing) 

Praktické procvičení této látky najdete na str.41 - vyplňte cvičení 4,5,6 . Učivo je trochu 

náročnější, musí se trochu více zažít. 

+ str.43/cv.6 (toto cvičení vypracuj až po přečtení receptu v učebnici na straně 50. (Pokud budeš 

bezradný (á), piš o nápovědu. 

Učebnice: (reading) 

Strana 50. Je tu nádherný recept. Prosím přečtěte si jej nahlas i potichu (2x) Zkuste si ho pouze 

ústně přeložit (pracuj se slovíčky z lekce 4D - měli byste je již znát) 

Projekt:  

Vypracuj na A4 (bílý papír) jednoduchý recept (použij slovesa, která znáš z této lekce nebo 

starších lekcí - nehledej nic složitého ve slovnících). Projekt se skládá ze dvou částí stejně jako v 

učebnici (část 1 jsou Ingredients (tedy ingredience, co potřebuji) část 2 je postup - 

Instructions) Přidej k tomu jednoduchý obrázek a projekt je hotov. Minimálně 10 vět, může být 

i více (na závěr použij slovesa set the table, serve,...atd.) 



A song : (listening and singing) píseň v učebnici na straně 67  si přehraj a zazpívej pro radost na 

youtube zde: 

    

               https://www.youtube.com/watch?v=3ovsK-Dsx5s 

 
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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3ovsK-Dsx5s
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


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) 
       -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). 
 
 


