
Anglický jazyk – 6. B (15. – 30. 4.)

Vážení rodiče,

moc děkuji Vám všem, kteří jste se mnou v kontaktu a píšete mi, zda vaše děti již vypracovaly úkoly 
nebo že na nich pracujete. Jsem za to velmi ráda, a to ze dvou důvodů:

1. Zpětná vazba je pro mě důležitá, a to jakákoliv. Budu ráda, když mi i napíšete, jak úkoly dětem šly, 
zda nebyly obtížné nebo zda jich nebylo příliš. Tato situace je nelehká pro nás všechny a určitě vám ji 
nechci ještě ztěžovat. Pokud máte komplikovanou situaci, např. je někdo z rodiny nemocný nebo 
chodíte i nyní do zaměstnání a máte více školních dětí, kterým musíte s učivem pomáhat, není 
problém se domluvit na pozdějším termínu vypracování nebo na tom, že zkrátka budete s dětmi 
pracovat dle vašich možností.  Takže děkuji za všechny informace od vás, nebojte se mě kontaktovat. 

2. Druhým důvodem je to, že do školy bohužel nebudeme chodit dost dlouhou dobu a pro nikoho 
z nás to nejsou prázdniny. I kdybychom se do školy vrátili v polovině května, o čemž nyní vláda 
uvažuje, byly by to 2 měsíce bez školní docházky. Tudíž je důležité, aby tuto dobu děti pracovaly, i 
když to není zrovna ve škole. Přístup k plnění úkolů bude jistě muset být i součástí hodnocení celého 
tohoto pololetí.  Samozřejmě bych byla nejraději, kdybych učivo mohla dětem v klidu ve škole sama 
vysvětlit, ale bohužel to nejde. Moc Vás proto prosím o spolupráci.

Někteří z Vás se mi bohužel dosud neozvali. Komunikace je důležitá. Pište mi prosím na e-mail 
erbesova@zs-manesova.cz . Pokud je z nějakého důvodu pro Vás lepší použít SMS zprávu, můžete 
psát na tel. č. 605 327 936.      Mohou samozřejmě psát i samy děti, ať jsou samostatné!

Ahoj děti! 

Moc vás všechny zdravím, chválím všechny, co mi píšete, že máte hotové úkoly a vy co nepíšete, se 
prosím polepšete a napište (vy, nebo vaši rodiče).   Posílám vám práci na další dva týdny a opět vše 
rozdělím na dva celky: 

1) týden 15. – 22. 4.

2) týden 23. – 30. 4.  

1. týden –  lekce 3C (procvičování minulého času)

Tento týden budeme procvičovat minulý čas prostý, ale nejprve si prosím zkontrolujte 
cvičení z minulého období a opravte případné chyby.

Zde posílám správná řešení: 

Učebnice 36/2:

Present – past                                                        Steal – stole (ukrást)

Leave – left (odejít, opustit, nechat)                 eat – ate (jíst) 

Break – broke (zlomit, rozbít)                             go – went (jít, jet)

Forget – forgot (zapomenout)                           have – had (mít)   



Pracovní sešit  28/1:

Vodorovně: steal – stole                                  Svisle: miss – missed (zmeškat)

                      Eat – ate                                                    break - broke

                      Take-  took (vzít)                                      go - went

                      Are – were  (jsou – byli)                         grab – grabbed  (popadnout, rychle vzít)

                     Drop – dropped (upustit)                       forget - forgot

                     Bite – bit (kousnout)                               leave – left

Prac. s. 29/4:

1. Mandy went on holiday by plane.                    6. Kyle didn´t swim in the sea.            

2. Mandy took photos with her camera.             7. Kyle had an accident.   

3. Mandy wrote postcards on the beach.           8. Kyle broke his arm. 

4. Mandy was happy.                                             9. He sat at the café all day. 

5. Kyle didn´t go to the beach.                             10. Kyle didn´t enjoy his holiday. 

Slovíčka:  Zopakuj si slovíčka prac.s.77/3C

Učivo na tento týden: pouze procvičování  minulého času – kladných i záporných vět

Úkol:1. Učebnice 36/2b – Ve cvičení jsou věty o problémech, které mohou nastat na dovolené. Doplň 

                                            slovesa v minulém času, napiš do sešitu, ústně si věty přelož. 

          2. V tabulce 36/3 si připomeň, jak se tvoří záporná věta v minulém času. 

                                               Např. he forgot  = on zapomněl   (= minulý tvar slovesa)

                                                          He didn´t forget = on nezapomněl    (= din´t + sloveso v zákl. tvaru)     

          3. Ze cvičení 36/2b si vyber 6 vět a utvoř z nich záporné věty. 

                                                Např. We lost our keys. - We didn´t lose our keys.

2. týden  –  lekce 3C (dokončení)

Slovíčka:  měl bys umět přeložit všechna pro nás nová slovesa z této lekce-  (leave, break, forget, 
steal, lose, drop, miss, close, put, find, travel, drive, visit, arrive, rain, enjoy, bite) . Která z nich  ještě 
neznáš, najdi si  ve slovníčku v prac. sešitu nebo v jiném slovníku – třeba na internetu. 



Úkol: Učebnice 37/4 – Jsou zde 2 dopisy z dovolené, do kterých je potřeba doplnit pár sloves. Ty máš 

                                         v nabídce nad dopisy. Každý dopis má svoji nabídku sloves – poznáš podle 

                                        čísel. Zkus doplnit přes fólii nebo slabounce tužkou do učebnice.  

                                        POZOR!!! Dopisy jsou psané v minulém čase! Takže musíš utvořit minulé tvary 

                                                          Sloves!      

Pracovní sešit: 28/2 

                           30/2  - U tohoto cvičení pak nezapomeň seřadit věty podle toho, jak si myslíš, že          

                                       dovolená postupně probíhala.  

Dlouhodobý úkol pro šikuly, co si vyrábějí kartičky na nepravidelná slovesa:  pokud narazíš na 
nepravidelné sloveso, na které ještě nemáš vyrobenou kartičku, jak jsem vám doporučovala, vyrob si 
ji. V téhle lekci jich je určitě několik dalších. 

Kdybyste narazili na problém, se kterým si nevíte rady, napište, ráda pomohu. 

A opět vás poprosím o potvrzující e-mail či SMS zprávu o splněných úkolech, a to nejpozději do 1. 5. 

Mějte se hezky, přeji hodně zdraví a dobré nálady!   M. Erbesová

                                

                                             

                 

                




