
4_Anglický jazyk_6B_Klady v přítomném čase prostém 

 

Zdravím šesťáky v další týdnu vaše vzdáleného studia       

Dneska už se nebudu rozepisovat ohledně Quizletu, stále jsou tam nějaké restíky, ale zkusíme to pořešit přes 

on-line prostředí v Teams. 

Vzhledem k tomu, že za běžného stavu byste tento týden měli zkrácený, protože byste měli velikonoční 

prázdniny, tak i učiva bude na tento týden méně. 

 

Úkoly na následující týden (6. – 8. 4.): 

1) Opakujte si slovíčka v Quizletu – stále platí, snažte se dosáhnout progres 100%. 

 

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

 - Project 2/1A,  

 - dny v týdnu (Days)  

 - měsíce (Months) 

- What´s the time, please?  

- Present Simple Tense – Přítomný prostý čas – 3.os.č.j. 

 

2) V kopii z učebnice, kterou přikládám nebo ji najdete i v Teams ve výukových materiálech: 

a) si přečtěte 2-3x nahlas článek My school str. 8. Zkuste ho i přeložit, aby vám věty dávaly smysl. 

 

b) Potom doplňte do cvičného seš. cv. 1 na této straně. Napište jen číslo věty a k tomu písmeno 

C=Cameron nebo J=Jessica. 



 

 



c) Do cvič. sešitu dopište, co dělají Jessica a Cameron podle článku na str.8  v časy, které jsou 

uvedeny na str. 9 cv. 3.  

př. Jessica se potkává s kamarády na bus zastávce v 8:15. Věty napište v angličtině. 

 

d) Napište o sobě, co děláte – použijte slovesa kopie str. 9 cv. 4 

 

 



3) V pr. sešitě doplňte na str. 4 cv. 1 

 

4) Pro nadcházející velikonoční svátky kukněte: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=edOO0aV9gfk – Easter vocabulary 

https://www.youtube.com/watch?v=IEey4LZLeGw – Easter song 

https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4 – Easter story 

 

 

Happy Easter to all of you!   

 

 

 

 

 

 

You can try to find „Easter words“ (nemusíte     ), vyplnit můžete přes Teams. 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=edOO0aV9gfk
https://www.youtube.com/watch?v=IEey4LZLeGw
https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4


Solution (řešení): 

 

Ad 2b) 

Kopie str. 8/1  1 C 2 J 3 J 4 C 5 J 6 C 

 

Ad 2c) 

Kopie str. 9/3  Jessica meets her friends at the bus stop at 8:15 a.m. 

   Jessica starts school at 8:45 a.m. 

   Jessica finishes school at 3:30 p.m. 

   Cameron´s lessons start at 9 a.m. 

   Cameron leaves his home at 8:50 a.m. 

   Jessica watches TV or goes on the Internet in the evening. 

   Jessica plays table tennis after school on Wednesdays. 

   Cameron has a clarinet lesson on Saturday mornings. 

 

Ad 2d) 

Samostatné odpovědi, můžete poslat mailem ke kontrole: hana.strommerova@zsnivnice.cz 

 

Ad 3) 

PS str. 4/1 2 – Science  3 – Geography 4 – bus  5 – quarter past eight 

  6 – half past eight 7 – quarter to four 8 – tennis 9 – swimming 

  10 – violin  11 – book  12 - TV 
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