
Anglický jazyk – 6.B ( 1. - 13. 4.)

Ahoj šesťáci, moc  vás zdravím.  Chválím všechny,  kteří jste se poctivě věnovali zadaným úkolům a  
děkuji všem, kteří mi také poslali potvrzující e-mail. Ti, kteří tak neudělali, věřím, že jen zapomněli 
napsat a co nejdříve vše napraví.  Na vaše e-maily čekám. 

Posílám vám práci na další dva týdny a opět  vše rozdělím na dva celky:  1) týden 1. – 5. 4.

                                                                                                                                  2) týden 6. – 12. 4.  

1. týden – kontrola +procvičení učiva z minulého období

Tento týden nebudeme probírat žádné nové učivo, ale chtěla bych, abyste si zkontrolovali 
všechna cvičení, která jste sami vypracovali a opravili případné chyby.

Zde posílám správná řešení: 

Učebnice 36/1

1c, 2e, 3b, 4d, 5a

Učeb. 36/2a

Leave – left   výslovnost: /left/               eat – ate /ejt/      

Break – broke /brouk/                               go – went /went/

Forget  - forgot /frgot/                             have – had /hed/

Steal – stole /stoul/

Učeb. 36/2b

1. We lost…                     5. Suzzy missed…   

2. They went…                6. I broke…

3. James had…                7. It rained…  

4. I dropped…                 8.  …closed…

Pracovní sešit  26/1

1. an airport                          5. a hotel

2. a plane                               6.  a  suitcase

3. a caravan                           7. a trolley   

4. a campsite/a tent            8. a taxi



26/2

1. passport        4. caravan

2. train               5. ticket

3. boat               6. hotel

27/3

1. On Monday she practised tennis with Peter.

2. On Tuesday she visited Grandma. 

3. On Wednesday she watched a DVD at Helena´s house.

4. On Thursday she played computer games with Filip.

5. On Friday she tried to learn more Spanish words.

6. On Saturday she collected her bus ticket for the trip.

7. On Sunday she packed for the school trip. 

27/4

1. They checked the labels on the suitcases.

2. They didn´t watch TV. 

3. They practised some French.

4. They didn´t visit the museum. 

5. They didn´t play football.

6. They walked to the river.

7. They didn´t phone the bank.

8. They collected tickets to the theatre. 

28/1

Vodorovně:                          svisle:

5 stole                                   1 missed                                                   

7 ate                                      2 broke  

8 took                                   3 went  

10 were                                4 grabbed 

11 dropped                          6 forgot

12 bit                                     9 left



28/2

1. Tracy missed the train.                             4. Dad lost his wallet. 

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

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

2. týden – lekce 3C – Problems

Slovíčka: zopakuj si a procvičuj slovíčka prac. sešit 77/3B,C

Nové učivo: Procvičování minulého času prostého.

                      Procvičuj minulé tvary sloves ze cvičení prac. s. 28/1 a učeb. 36/2.

                    (Doporučuji na ně vyrobit kartičky, např. 3x6cm, kde na jedné straně je základní  

                    tvar slovesa a na druhé minulý čas + český význam. Dobře se to s nimi procvičuje.

                         Dej si je do obálky nebo folie a postupně si budeš přidělávat další)

                         Např.      1.strana                         2.strana

                                           Go                                 went (jít,jet)

Pracovní sešit: 29/4

Kdybyste narazili na problém, se kterým si nevíte rady, neváhejte mi napsat, pokusím se vám pomoci. 


A opět vás poprosím o potvrzující e-mail o splněných úkolech, a to nejpozději do pondělí  13. 4. 

Vyfocené úkoly ale nemusíte posílat, stačí mi zpráva, že jste vypracovali.  Po návratu do školy se na 
vše podívám.  

Mějte se hezky a buďte zdrávi!   M. Erbesová

                           

                      

                      



   


