
Anglický jazyk – 6.B (4. 5. -24. 5. 2020)

Milí šesťáci,
moc vás zdravím a děkuji všem, kteří mi píšete! Posílám vám za to velkou pochvalu, ale hlavně, teď už 
je jisté, že se vaše domácí práce a spolupráce se školou bude zahrnovat do hodnocení na konci 
školního roku!!!  Ve škole jsme společně v 2. pololetí příliš času nestrávili a proto je důležité, jak teď 
pracujete doma. Pokud se mi ale někdo neozývá, nemám jistotu, zda se učivu vůbec věnuje. Takže 
opět, nejpozději 25. 5., budu očekávat vaše e-maily s informacemi o tom, jak se vám daří a jak jste 
učivo zvládli.  (Kdybyste něčemu v mém zadání nerozuměli, potřebovali cokoliv vysvětlit, pište 
kdykoliv.  )
Tentokrát bude učivo na 3 týdny, opět vám ho rozdělím: 
1.týden: 4. - 10. 5. 2020
2.týden: 11. - 17. 5. 2020
3.týden: 18. - 24. 5. 2020

1. týden – kontrola práce + dopis z prázdnin v minulém čase

Nejdříve si prosím zkontrolujte cvičení z minulého období, pečlivě opravte chyby, pokud se nějaké 
najdou : 

Učebnice 36/2b (měl bys mít v sešitu)

1. We lost our keys.                                 Zápor:       We didn´t lose our keys.

2. They went to the wrong station.                         We didn´t go to the wrong  station.

3. James had an accident.                                         James didn´t have an accident.

4. I dropped my camera in the sea.                        I didn´t drop my camera in the sea. 

5. Suzzy missed  the train.                                        Suzzy didn´t miss the train.

6. I broke my arm.                                                     I didn´t break my arm.

7. It rained all week.                                                  It didn´t rain all week.

8. The weather was bad so they closed the airport.        The weather wasn´t bad so they didn´t close 

                                                                                                   the airport.

Uč. 37/4

Dopis č. 1: 

1. travelled               8. forgot
2. drove                    9. found
3. played
4. stopped
5. had
6. lost
7. put



Dopis č.2:
1. arrived              6. had
2. enjoyed            7. played
3. slept                  8. swam
4. looked               9. rained
5. went                 10. Visited

Pokud jste psali toto cvičení tužkou do učebnice, prosím pečlivě vygumujte. Děkuji! 

Pracovní sešit  28/2

2. Jeremy dropped his camera.               5. They had an accident.

3. Thomas had a stomach ache.              6. Alan broke his leg. 

4. Dad lost his wallet.

Prac.s. 30/2

2. We played games.                                 5. We went to the airport.

3. We visited a museum.                          6. Mum and Dad packed the suitcases.       

4. We said goodbye to our dog.

Pořadí obrázků: A5,  B4,   C6,  D2,   E3,    F1

___________________________________________________

Tento týden nebudeme probírat žádné nové učivo, ale chtěla bych naopak, abyste učivo z minulého 
období využili v následujícím úkolu: 

Úkol pro tento týden: Zkus napsat dopis z prázdnin (je jedno, jestli letních nebo zimních), který by 
měl alespoň 6 vět. Nezapomeň na oslovení a rozloučení. Můžeš se inspirovat v učebnici na str. 37/4. 
V dopisu prosím používej převážně minulý čas. Mohou se samozřejmě objevit v některých větách i 
jiné časy (např. přítomný čas v úvodní větě: Hi Jane, we are on holiday in….). Ale klidně napiš dopis 
jakoby až zpětně, po návratu z prázdnin o tom, kde jste byli, co jste dělali a pak bude vše v minulém 
čase. 

Tento dopis mi prosím vyfoť a pošli. Ráda si přečtu..:-)    Díky! 

2. týden – Lekce 3D – Mut´s holiday (uč. str. 38)

Nová slovíčka: Pracovní sešit 77/3D Mut´s holiday

Učivo:  Tento týden nás čeká čtení + porozumění textu

1. Přečti si komiks v učebnici str. 38, zkus si ústně přeložit. Slovíčka, která neznáš, si najdi, přelož.

2. Uč. 39/2 – Urči, zda jsou věty pravda nebo lež.  Do sešitu zapiš jen např. 1.yes, 2. No,…



Pracovní sešit:  - zopakuj si slovní zásobu ve cv. 32/1

                           -32/2 – doplň was/were – pozor, musíš si všímat podmětu, podle toho se rozhoduješ

                         -32/3 – zopakuj si minulé tvary sloves a rozděl je na pravidelné (regular) a nepravidelné

                                         (irregular). Pokud si nejsi jistý, všechna nepravidelná slovesa máš v pracovním 

                                        sešitě na str. 79. 

3. týden – otázka v minulém čase - stále v lekci 3D

Nové učivo: otázka v minulém čase

1. Podívej se znovu do komiksu v učebnici na str. 38 a vyhledej si v něm věty tázací. Všimni si, 
jak se otázka v minulém čase tvoří a jaké pomocné sloveso se v ní používá. 

Otázka v minulém čase (zápisky do sešitu)
(Yes/No question)

Kladná věta: They went to the cinema. (Oni šli do kina.)
Záporná věta: They didn´t go to the cinema. (Oni nešli do kina.)
Otázka: Did they go to the cinema? ( Šli do kina?)                                - Yes, they did.
                                                                                                                         -No, they didn’t.
U plnovýznamových sloves se ve všech osobách používá pomocné sloveso DID, které je na začátku
věty, po něm teprve podmět. Pak už je sloveso v základním tvaru (např. go), ne v minulém 
čase(went). Minulost v otázce vyjadřuje DID (stejně jako v záporu).

Otázka, která začíná slovem KDY,KDE,CO,…
(Wh- question)

Např.
What did you do last weekend? ( Co jsi dělal minulý víkend?)      I watched Tv. ( Koukal jsem na Tv.)
Where did you travel? (Kam jsi cestoval?)
Pokud se ptáme: CO…?  KDE…?   PROČ…?   Wh –slovíčko je na začátku věty, ještě před slovesem DID. 

Zápisky, které vám posílám, si klidně můžete vytisknout a do sešitu nalepit, pokud máte možnost 
(není třeba opisovat) – ale prostuduj si!!!

2. Učebnice 39/4a 
Zkus utvořit otázky podle modrého vzoru. Pak na ně odpověz: Yes, I did. X No, I didn´t. 
Napiš vše do sešitu. 
                                                                                                                

Pracovní sešit: 31/4 – přiřaď odpovědi k otázkám
- Všimni si, že ve dvou otázkách není pomocné sloveso DID.  Víš proč? 

U jedné z nich bys na důvod měl přijít, u té druhé si ho prozradíme příště..:-)

Pomalu se blížíme ke konci lekce, tak prosím nezahálejte a poctivě se připravujte… možná přijde i 
testík.



Prosím o potvrzující e-mail, že jste dané úkoly vypracovali, a to nejpozději do 25. 5. 2020. A ještě 
jednou upozorňuji, že přístup k plnění úkolů bude součástí hodnocení na konci školního roku. 
erbesova@zs-manesova.cz
tel. 605 327 936

Mějte se hezky, buďte na sebe opatrní!  Už se na vás těším! 
Michaela Erbesová     


