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Milí šesťáci, 

Tak první kontrolní týden máte za sebou. Pro ty, kteří pracují poctivě a nenechávají věci z týdne na týden, 

aby se jim úkolů jenom vršilo, to dopadlo určitě dobře. Ty ostatní vyzývám k zodpovědnějšímu přístupu. 

Opravdu nejsou prázdniny. A i kdybychom byli ve škole, řada úkolů by byla na vás, abyste sami splnili. My 

se vám snažíme najít takové nástroje, které vám to vaše osobní úsilí mohou ulehčit. Ale nástroje se samy 

neovládají, těm musíte pomoct vy. Proto se opravdu snažte. Držím vám pěsti.        

Na konci každé přípravy se vám snažím zařadit nějaké video – písničku, příběh, gramatiku – je dobré si i 

toto pustit, uslyšíte reálnou angličtinu a i toto vás může trošku posunout dál.  

V případě jakýchkoliv dotazů jsem k dispozici přes Teams nebo přes e-mail. HS 

 

 

 

Shrnutí sad, které máte mít v Quizletu už hotovy (předtím, než se pustíte do úkolů dalšího týdne): 

- Project 2/1A 

- dny v týdnu (Days)  

- měsíce (Months) 

- What´s the time, please?  

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

- Project 2/1B  

- Present Simple Tense +/- 

- Ordinal numbers (řadové číslovky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly na následující týden (18. – 22. 5.): 

1) Do slovníčků si vypište slovíčka z PS str. 75/ Unit 1C Mickey, Millie and Mut. Tato sada bude pro 

vás nachystaná v Quizletu na procvičování. Procvičujte v Quizletu. 

 

 

 

 

 



 

2) V předchozích týdnech jsme probírali číslovky a čtení data. Tak to dneska procvičíme. 

V uč. (kopii) str. 10: 

a) cv. 3c vypracujte do cvičného sešitu.  

b) cv. 5b – vypište data – do cvičného seš. – rozepište data, jako byste je vyslovovali 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Přečtěte si článek v kopii str. 11 cv. 7a. Do Teams vložím i poslech, abyste měli lepší představu o 

výslovnosti. Opravdu si ho zkuste aspoň 2x přečíst nahlas. Nemusí vás nikdo slyšet, ale vy sebe ano. 

Odpovězte si na otázky ve cv. 7b – zkuste to ale poctivě udělat – nemusíte nikam psát odpověď. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) V PS vypracujte cvičení na str. 6/ 3, 4, 5. 

 

 

5) Následující cvičení vypracujte buď přes Teams v zadání nebo pošlete mailem na adresu: 

hana.strommerova@zsnivnice.cz. 

 

a) Complete the sentence with the correct form of verb. Doplňte správný tvar slovesa v závorce 

b) Write the negative sentence. Tutéž větu napište v záporu 

c) https://www.youtube.com/watch?v=q6gc4T2Jdm4 – toto video vám může pomoct – střídání 

kladných a záporných vět 

d) Pay attention to the subjects! Pozor na různé podměty, kdo něco dělá. 

 

 

A) He _____ his aunt on Sunday.    (meet) 

B) I _____ reading.                   (like) 

C) My brother _____ comics at weekends.   (read) 

D) She _____ in the garden in the afternoon.    (relax) 

E) We _____ English songs at school.    (sing) 

F) His brother _____ in the sea on holiday    (swim) 

G) My children _____ a ruler at school.      (use) 

H) He _____ to the cinema at weekends.     (go) 

I) I _____ English at school.     (teach) 

J) My children _____ ice-cream.    (love) 

 

6) You can watch this video: 

https://www.youtube.com/watch?v=XTkplh2wTSw – sledujte, jak se mění sloveso vzhledem 

k tomu, kdo je podmětem – důležité! 

https://www.youtube.com/watch?v=Gy1m8_CUzK0 – přidávání -s ve 3.os.č.j. 

https://www.youtube.com/watch?v=rMSuOU1ZMRk – zápory v přít. čase prostém  

 

 

 

 

Have a nice time!       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hana.strommerova@zsnivnice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=q6gc4T2Jdm4
https://www.youtube.com/watch?v=XTkplh2wTSw
https://www.youtube.com/watch?v=Gy1m8_CUzK0
https://www.youtube.com/watch?v=rMSuOU1ZMRk


 

Solution (řešení): 

 

Ad 2)  

 

Uč.str. 10/3c: 

 

2nd – the second 7th- the seventh 17th – the seventeenth 31st – the thirty-first 

3rd – the third  9th – the ninth  22nd - the twenty-second 33rd – the thirty-third 

5th – the fifth  11th – the eleventh 24th – the twenty-fourth 39th – the thirty-ninth 

6th – the sixth  16th – the sixteenth 28th – the twenty-eighth 66th -  the sixty-sixth 

 

Uč. str. 10/5b: 

10/5 – the tenth of May  4/4 – the fourth of April  5/2 – the fifth of February 

9/11 – the ninth of November 20/8 – the twentieth of August 29/9 – the twenty-ninth of              

September  

23/3 – the twenty-third of March 18/7 – the eighteenth of July  31/12 the thirty-first of December 

2/10 – the second of October  12/6 – the twenfth of June  1/1 – the first of January 

 

Ad 3)  

Uč. str. 11/7b: 

1 – People give toys, sweets, books, clothes, CDs, DVDs and things like that. 

2 – Some children take their friends to the cinema or a bowlling alley. 

3 – No, he doesn’t. 

4 – No, they don’t. 

5 – Yes, they do. 

 

Ad 4) 

PS 6/3: 

-st First Twenty-first Thirty-first 

-nd Second Twenty-second  

-rd Third Forty-third  

-th Fifth Tenth Twelfth 

-ieth Twentieth Thirtieth Fortieth 

 

PS 6/4: 

15 October  

 The third of May 

31 July  

 The twenty-second of September 

18 January  

 

PS 6/5: 

 

Tom’s birthday is on the fifteenth of January. 

Jim’s birthday is on the twenty-third of August. 

Catriona’s birthday is on the  first of February. 

Abbi’s birthday is on the third of March. 

 

 


