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Milí šesťáci, 

někteří z vás se již přihlásili do aplikace Quizlet, která umožňuje procvičování slovíček psanou formou, 

poslechem, výběrem správné možnosti atd. Více viz minulý týden (týden č.2), kde jste měli i návod, jak 

s touto aplikací pracovat.  Jen opakuji, abyste si zažádali o připojení do třídy Class 6B Nivnice. Toto je 

odkaz, který by vám mohl pomoci. Pro ty, kteří přihlášení ještě nezvládli: 

https://quizlet.com/join/XHCPF6u6S 

Join the class !!! 

Připomínám přihlašování se skutečným jménem a příjmením! V době, kdy toto píšu, chybí ještě 15 z vás se 

přihlásit. (středa) Už máme ale třetí týden tohoto způsobu výuky. Zkuste zabojovat. Poproste rodiče, aby 

vám případně pomohli a ukažte jim, že si nejdete jen sednout k PC, ale jdete něco rozumného tvořit.  

Rodičům děkuji za pochopení. 

 

Chválím ty, kteří pilně procvičují. Myslím si, že je tam tolik různých způsobů, že než se doklikáte k testu, 

příp. hrám, budete slovíčka zcela ovládat. A to by bylo super. 😊 

Procvičujte do té doby, než máte progress 100%, je tam vždy několik variant, cvičení se vždy mění, nějaká 

slovíčka jsou stejná, jiná se přidávají. %, kolik máte splněno, vidíte pod názvy jednotlivých cvičení. 

 

 

 

 

 

 

Teď už k samotnému učivu: 

Ještě vám shrnu, co byste měli mít v Quizletu již hotovo, a ne všichni mají☹: 

- Project 2/1A,  

- dny v týdnu (Days) 

- měsíce (Months)  

 

Projděte si všechna cvičení, opět dle pokynů z týdne č.2 

Procvičovat můžete i starší věci, opakování nikdy není na škodu. 😊 

Pokud máte nějaký problém, zvláště ti, kteří jste se ještě nepřihlásili do této aplikace, ozvěte se mi prosím na 

mail: hana.strommerova@zsnivnice.cz, ať mám zpětnou vazbu, v čem je problém. Aktivitu již přihlášených 

dětí vidím. Děkuji za vzájemné pochopení. 

 

 

Minulý týden jsme opakovali hodiny. I pro vás by to mělo být jenom opakování, protože jste již hodiny 

probírali na první stupni. Vložila jsem vám tam i pár videí, komu by to z papíru nebylo jasné. 

https://quizlet.com/join/XHCPF6u6S
mailto:hana.strommerova@zsnivnice.cz


Úkoly na následující týden (30. 3. - 3. 4.): 

1) Procvičte si hodiny v pr. listě. Opět můžete vytisknout nebo překreslit do cvičného sešitu. U 

digitálního času rozlišujte dopolední a odpolední čas a jeho značení (a.m. x p.m.)

 



2) V Quizletu máte připravenou sadu na procvičování času – název What´s the time, please? Celou tuto 

sadu si procvičte. 

 

3) Do gramatiky si napište následující zápis. Opět je to částečně opakování toho, co už víte. Jen si to 

sjednotíme. 

Přítomný prostý čas (Present Simple Tense) 

 

Tento čas používáme, pokud: 

a) Se nějaká činnost opakuje, něco probíhá pravidelně – př. každý den si čistím zuby (I brush my 

teeth every day) 

b) Vyjadřujeme naše záliby, zvyky – mám ráda, … (she likes chocolate) 

c) platí nějaká obecná pravda, fakt – př. Země obíhá kolem Slunce. (The Earth goes around the Sun) 

Tvoření: 

a) kladná oznamovací věta 

Vzor:    

podmět (subject) přísudek (verb) ostatní větné členy 

= kdo, co  = co dělá     

 

I   get up    at 6:15.  Vstávám v 6.15. 

You   learn    English on Mondays. V pondělky se učíš angličtinu. 

He   plays    tennis every day. On hraje tenis každý den. 

She   reads   a book  twice a week. Ona čte 2x týdně knížku. 

It   rains   a lot in autumn. Na podzim hodně prší. 

 

We   go to school  in the morning. Ráno chodíme do školy. 

You   write    a test every week. Každý týden píšete nějaký test. 

They   walk   every afternoon. Každé odpoledne chodí pěšky. 

 

Musíme dát pozor na 3. os.č. j., kde se ke slovesu přidává koncovka -s, příp. -es. 

 

Pravopisné změny ve 3. os.č.j.: 

- u většiny sloves se jen přidá -s (reads, writes, walks, sits,..) 

- u sloves, která končí na sykavku (-s, -sh, -ch, -x), přidáme -es (obdoba u mn.čísla), vyslovujeme 

/iz/ (kisses, finishes, watches, fixes) 

- u sloves go a do také přidáváme -es, pak vyslovujeme goes /ɡəʊz/, does /dʌz/ 

- u sloves, která končí na -y a je před ním souhláska, pak změkčujeme (study →studies,  

cry →cries, try→tries ..) 

pokud je před y samohláska, nic se neděje, jen přidáme -s (play→plays, stay→ stays,..) 

 

 

3. os. č. j. může být vyjádřena: 

• osobním zájmenem – he, she, it 

• vlastním jménem – Charles, Jane, Paul,… 

• označením osoby – my mum, her sister, their grandpa,… 

• označením věci – this ball, that car, a pen, their house,…. 

 

 

 



4) V Quizletu je opět připravena sada na procvičení, jak se píše 3. os. č. j.  včetně pravopisných změn – 

vyzkoušejte si. 

 

5) Posílám odkaz na video, kde je vysvětleno, jak se tvoří přítomný prostý čas. Zápis k záporům a 

otázkám bude příště. 

https://www.youtube.com/watch?v=pehB3Lu2BxM – vysvětlení gramatiky 

 

6) Poslechněte se písničku o tom, co obvykle děláme během dne: 

https://www.youtube.com/watch?v=fOyoPF1dAfU – písnička o denních aktivitách 

 

7) Zopakujte 2x nahlas podle videa názvy činností, které děláme během dne: 

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM – My day 

 

8) Jednou z možností, jak aktivně procvičovat angličtinu, je také přes e-twinningový projekt. Pokud se 

přihlásíte, vyhledejte název projektu: The book of four seasons a najděte si members – členové. 

Vyhledejte si tam někoho, kdo měl „last access“ = poslední přístup a nějaké konkrétní datum. 

Neoslovujte ty, co mají v last access napsáno never. Ti ještě tento projekt neotevřeli. Pokud kliknete 

na jméno partnera, můžete mu pak  „na dálku“ napsat a čekat na odpověď. Přihlašovací jméno 

czvašecelékřestníjménošestkanivnice. Zkuste, uvidíte. Kdyby to nešlo, napište mi. A napište mi taky, 

pokud se vám s někým podaří navázat konverzaci. Pamatujte na používání zdvořilého a slušného 

slovníku! 😊 

 

Pro tento týden je to všechno, ať se vám daří. HS 

 

Řešení: 

https://www.youtube.com/watch?v=pehB3Lu2BxM
https://www.youtube.com/watch?v=fOyoPF1dAfU
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM


 


