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Vítám vás v dalším úkolovém týdnu . Některé musím moc pochválit – jste rychlí a snažíte se splnit zadané 

úkoly brzy. Někteří na to moc nespěchají – ale pozor, budete toho pak mít moc. 

Chválím ty, kteří se přihlásili na quizlet a procvičují. Jenom prosím, abyste se pojmenovali svými jmény, 

jinak nevím, o koho jde. Ti, kteří to ještě neudělali, by se měli „rozhoupat“ a přihlásit se. Je to super způsob 

jak si procvičovat nejen slovíčka. Když si to projedete všechno alespoň jednou, tak si něco zapamatujete.  

Je to dobrý pomocník, tak neváhejte. Kdyby někdo nevěděl přístupový link, tak posílám znovu – dejte si do 

prohlížeče a přihlaste se do třídy 6. A Nivnice. 

https://quizlet.com/join/EmQRjq33x 

Pozor na své pojmenování!!!  qiuzlette 2886426 – myslím, že je to Kačenka, ale potřebuju tam normální 

jméno, prosím o přejmenování  - v záložce settings (nastavení) jde změnit jméno (username). 

 

Jak jde učivo? Co přítomný čas prostý? Už si pamatujete, že ve 3. osobě jednotného čísla – HE, SHE, IT – 

musíte ke slovesu přidat koncovku „-s“, „-es“? Doufám, že ano, teď si to ještě procvičíte. 

1. V příloze máte druhou stranu učebnice – stranu 9 (učebnici najdete i v Teams, ve složce výukové 

materiály). Do cvičného sešitu napište věty ze cvičení 2 (zelená tabulka) - doplňte do každé věty 

správné sloveso, které máte tam nahoře pod zadáním. Kam přijdou tvary „goes, has, starts, 

watches“ – do kterých vět? Ke které osobě? 

 

2. Pak udělejte cvičení 3 – opět píšete do sešitu, odpovídejte celou větou na otázky, co kdo dělá ve 

kterém čase. Informace k tomu najdete v textu na str. 8, se kterým jste pracovali minulý týden 

(opět jsem vám dala tuto stranu učebnice do Teams – výukové materiály). Dávejte pozor, všechny 

odpovědi píšete ve třetí osobě jednotného čísla (he – Cameron, she – Jessica), takže musíte 

přidávat koncovku „s“ podle pravidel 

 

3. Napište cvičení 4 – popisujete vlastně svůj den – kdy vstáváte, kdy jdete do školy, co děláte, kdy 

začíná škola, kdy končí, jestli máte nějaké jiné aktivity – jaké, v kolik hodin, popř. který den. Zkuste 

napsat co nejvíce vět, ale dávejte si pozor na to, jak je máte napsané. Pište věty krátké, jednoduché, 

ať se do toho nezamotáte. Nezapomeňte, že každá věta má podmět, následuje sloveso, čas 

dáváme většinou na konec věty 

 

 

 

https://quizlet.com/join/EmQRjq33x


 

4. Protože nás čekají Velikonoce, zkuste si udělat do gramatiky velikonoční stránku – nakreslete 

obrázek, popř. něco nalepte, a ten si popište – co nevíte, tak si slovíčka vyhledejte 

 

 

 

Tady máte nějakou inspiraci 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ 

https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk 

https://www.youtube.com/watch?v=zY2NH8Wpoog 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ4gQniUVO8 

 

5. Nezapomínejte stále na opakování všech slovíček, využívejte quizlet – když to budete opakovat, 

budete je všechny hezky umět 

 

 

Všem přeju hodně zdaru a příští týden v pondělí v 10.00 hodin se sejdeme při on-line výuce 

Připravte si dotazy, co vám není jasné, co byste potřebovali vědět. 

 

 

 

ŘEŠENÍ: 

Učebnice 9/2 

I start at 8. 45.  You have a clarinet lesson.  We watch TV.  They go home at 3.30. 

It starts at 8.45 She has a clarinet lesson.  He watches TV. She goes home at 3.30.

  

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 starts lessons at 9.00 a.m. 

Cameron leaves home at 8.50 a.m.    Jessica watches TV in the evening. 

Jessica goes on the Internet in the evening.   Jessica practises the clarinet in the evening. 

Jessica plays table tennis after school on Wednesdays. Jessica has a clarinet lesson on Saturday 

mornings 

9/4 – vaše vlastní věty    

https://www.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ
https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk
https://www.youtube.com/watch?v=zY2NH8Wpoog
https://www.youtube.com/watch?v=cZ4gQniUVO8

