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Milí šesťáci,  

doufám, že jste zvládli úspěšně přihlášení do aplikace Quizlet. Při hledání třídy použijte Search 

(vyhledávání). V typu třídy zaklikněte classes. 

 

Nezapomeňte si požádat o přístup do třídy Class 6A Nivnice!  

  

 

 

 

 

 

Tuto aplikaci je možné si ji stáhnout i do mobilu a můžete procvičovat i mimo 

počítač. 

Jak s ní pracovat?  více viz odkaz na videu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w5JjnvyMS_U – část 1 

https://www.youtube.com/watch?v=mU5fzPoAys0&feature=youtu.be – část 2 

 

 

Veškerou vaši aktivitu sleduji.        

 

https://www.youtube.com/watch?v=w5JjnvyMS_U
https://www.youtube.com/watch?v=mU5fzPoAys0&feature=youtu.be


Vašim úkolem je splnit všechna cvičení – STUDY – flashcards, learn, write, spell, test. Čím víc procvičíte, 

tím líp pro vás. Kdo vypracuje ještě i hry navíc – PLAY: Match – spojování, Gravity – psaní slovíček, může 

získat hvězdičku/y za aktivitu. Ať se vám tedy daří. 

Úkoly na tento týden: 

1) Už víte, jak pracovat se slovíčky, takže prosím procvičte slovíčka 1A – všechny části 

 

2) Do slovníčku si zapište dny v týdnu, měsíce a roční období – opět budete procvičovat v Quizletu 

vypsat ručně kvůli procvičení prosím 

Monday ˈmʌndeɪ Pondělí 

Tuesday ˈtjuːzdeɪ Úterý 

Wednesday ˈwenzdeɪ Středa 

Thursday ˈθɜː(r)zdeɪ Čtvrtek 

Friday ˈfraɪdeɪ Pátek 

Saturday ˈsætə(r)deɪ Sobota 

Sunday ˈsʌndeɪ Neděle 

day deɪ Den 

week wiːk Týden 

weekend ˌwiːkˈend Víkend 

January ˈdʒænjuəri Leden 

February ˈfebruəri Únor 

March mɑː(r)tʃ Březen 

April ˈeɪprəl Duben 

May meɪ Květen 

June dʒuːn Červen 

July dʒʊˈlaɪ Červenec 

August ɔːˈɡʌst Srpen 

September sepˈtembə(r) Září 

October ɒkˈtəʊbə(r) Říjen 

November nəʊˈvembə(r) Listopad 

December dɪˈsembə(r) Prosinec 

month mʌnθ Měsíc 

spring sprɪŋ Jaro 

summer ˈsʌmə(r) Léto 

autumn/fall ˈɔːtəm        fɔːl Podzim 

winter ˈwɪntə(r) Zima 

season ˈsiːz(ə)n Roční období 

year jɪə(r) Rok 

 

3) Do gramatiky zapište zápis Hodiny – už znáte z loňska, tak jen pro připomenutí 

What´s the time, please? = What time is it? (Kolik je hodin?) 
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00:00 – 12:00   a.m. 

12:00 – 24:00   p.m. 

It´s 8 a.m.  Je 8 hodin ráno. 

It´s 8 p.m.  Je 8 hodin večer. 

 

 



 

Shrnutí gramatiky si můžete poslechnout tady: 

https://www.youtube.com/watch?v=Alg7RDp29-U – poznáváme čas v angličtině 

https://www.youtube.com/watch?v=ATLs1DEbX5A – čas v angličtině, kratší verze 

 

4) Vyplňte pr. list – What´s the time? 

List si můžete vytisknout, nalepit do cvič. seš, pak jen doplnit čas – ručičkový i digitální přímo do listu nebo 

do cvičného sešitu přemalovat hodiny + dopsat čas 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Alg7RDp29-U
https://www.youtube.com/watch?v=ATLs1DEbX5A

