
Anglický jazyk – 6. B

Dobrý den, protože si současná situace bohužel žádá, aby děti více pracovaly doma, posílám učivo na 
dobu do 31. 3.  Vše rozdělím na dva celky: 1) 18. – 24. 3.

                                                                             2) 25. – 31. 3. 

1. týden – lekce 3B – Our holiday

Nová slovíčka:  Pracovní sešit str.77/ slovíčka 3A,B – uč se ústně i písemně!

Nové učivo (zápisky do sešitu): Minulý čas prostý (past simple tense) – (učebnice str. 34- 35)

                      Rozlišujeme pravidelná a nepravidelná slovesa. Většina je pravidelných.

                      Minulý čas pravidelných sloves: - u většiny se jen přidá koncovka –ed. Např. start-started

                                                                              -u některých ale pravopisné změny: 

                                                                                    (Nastuduj a vypiš z pracovního sešitu   Str. 68, 3.5) 

                   Minulý čas nepravidelných sloves: -tvary se musíme naučit nazpaměť (postupně se s nimi

                                                                                    budeme seznamovat  - jsou v prac. seš. str. 79 dole,    

                                                                                    zatím se je učit nemusíš – až příští týden…               

                    Zápor v minulém čase:    I played football. Hrál jsem fotbal.

                                                                 I didn´t play football. Nehrál jsem fotbal. 

                                                                  Ve všech osobách stejné pomocné sloveso – did not = didn´t!!!    

Pracovní sešit (procvičování): str. 26-27 celé 

2. týden – lekce 3C - Problems

Nová slovíčka:  Pracovní sešit str. 77/ slovíčka C

Nové učivo:  Minulý čas nepravidelných sloves (učebnice str. 36-37)

                       36/2 Přelož si a najdi minulý tvar těchto  7-mi sloves (v prac.seš.str.79) – napiš do sešitu 

                                 a nauč se!    ´

                      Ústně: 36/1 – přiřaď věty k obrázkům

                      Písemně do sešitu: 36/2b – napiš věty v minulém čase, slovesa v závorkách dej do 

                                                                       minulého tvaru, pozor, některá jsou pravidelná, jiná neprav.



                         36/3 – Zápor u nepravidelných sloves (zápisky do sešitu)

                                     Tvoří se stejně jako u pravidelných pomocným slovesem didn´t

                                         Např. I went to the cinema.  X I didn´t go to the cinema. 

       POZOR!  V záporu je už sloveso v základním tvaru, ne minulém! Minulost tam vyjadřuje pomocné   
sloveso didn´t. 

         

Pracovní sešit:  Str. 28 celá strana (některá ze sloves jsou nepravidelná, tvary min.času opět najdeš 
v pracovním sešitu na str. 79 dole. Tyto tvary se taky uč.)

Do 1. 4. prosím rodiče nebo děti samotné, aby mi na e-mail erbesova@zs-manesova.cz  potvrdili  
poctivé vypracování  úkolů. S jakýmkoliv problémem se na mě klidně obraťte, pište prosím na tento 
e-mail. 

                                                                     Přeji pevné zdraví, Michaela Erbesová


