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Zdravím vás šesťáci, 

Opět jsme připraveni do nového týdne, doufám, že s nadšením a chutí. Pamatujte – s chutí do toho, půl je 

hotovo. Odkládání povinností a úkolů je k ničemu. 

Podle kontroly vašich sešitů a všech povinností bych vás chtěla moc a moc vyzvat ke spolupráci a aktivitě. 

Učíte se pro sebe, pro své budoucí povolání, pro svůj budoucí život. I když se vám to teď zdá hodně 

vzdálené, tak to uteče. Proto nepodceňujte základy. Na nich všichni stavíme. 

Kdo si ještě chce dodělat nějaké úkoly z 1. - 8. týdne (v sešitech, on-line v Teams, Quizlet), dá mi vědět, na 

co se mám podívat. Zpětně už je kontrolovat nebudu, pouze pokud mi dáte vědět, na co se mám podívat. 

Kdo by si s něčím nevěděl rady, tak ať se ozve buď přes Chat v Teams nebo mailem: 

hana.strommerova@zsnivnice.cz. 

 

Ať se vám daří.       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) 

- Project 2/1C 

 

 

 

 

 

 

Úkoly na následující týden (25. 5. – 29. 5.): 

1) Stále si procvičujte slovíčka v Quizletu. Nebo třeba i na papír, někdo vás může i ústně prozkoušet. 
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2) Zopakujeme si přivlastňování. To můžeme vyjádřit pomocí: 

 

a) přivlastňovacích zájmen – už máte zapsáno v gramatice, tak jen pro připomenutí 

 
 

b) pomocí ´s – používáme zvláště u osob 

Jane’s pencil – Janina tužka 

Peter’s house – Petrův dům 

 

 

3) Přeložte následující věty. Napište do cvičného sešitu. Než začnete pracovat, zopakujte si ještě tvary 

slovesa „být“ – vše máte v gramatice. 

 

a) To je moje babička. 

b) Tvoje maminka je nemocná. 

c) Jeho sestra je doma. 

d) Jak se jmenuješ? 

e) Oni se jmenují Sally a John. 

f) Jeho dům je malý. 

g) Vaše zahrada není velká. 

h) Tvoje rodina je šťastná. 

i) Naše škola je fajn. 

j) Jsou jejich rodiče staří? 

k) Její taška je červená. 

l) Jeho tričko je bílé. 

 

4) V pr. sešitě vypracujte na str. 7 cv. 6 a 7 - doplňte tvary slovesa „mít“ a použijte přivlastňování. 

 

5) V pr. sešitě na str. 8 vypracujte cv.1 – odpovězte na otázky podle textu v pozvánce. 

 

6) Následující překlady můžete napsat buď do cvičného sešitu nebo vypracovat přes Teams.  

 

Pozor: 

- opakování slovesa být, mít, moci/umět, přít. prostý čas 

- nezapomeň na to, že v každé větě musí být podmět a sloveso 

- nezapomeň na členy před podstatnými jmény, kde je třeba 

- pozor na tvorbu záporů – jinak u sloves být, mít, moci/umět, jinak u významových sloves 

- kdo si není jistý, podívá se do gramatiky, tam všechno máme 

 



a) Jsem ve škole. 

b) Ona není doma. 

c) Jste na dovolené? (on..) 

d) Ty máš červené tričko. 

e) My nemáme velký dům. 

f) Mají dvě děti? 

g) Ona umí plavat. 

h) Já neumím vařit. 

i) Umíte hrát tenis? 

j) Zpívám každé ráno. 

k) Sarah se dívá večer na televizi. 

l) Ty nesedíš na své židli. 

m) Oni nepracují v Brně. 

 

7) Odpovědi na následující otázky mi napište do Chatu v Teams nebo pošlete mailem. 

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-05.pdf 

V odkaze na časopis vyhledejte na str. 6 odpovědi na otázky: 

 

a) How do the people in the Netherlands usually travel? 

b) Which means of transport does Matteo in Venice use for transport? 

c) In which town can we find a lot of taxis, buses, cars, motorbikes,…? 

 

 

8) Dobrovolný úkol: 

You can play a game called „The floor is lava“ at home. Write me how successful you were. Zahrajte 

si hru:  

    

Zadejte si určitou trasu pro přesun odkud kam. 

Použijte cokoliv nebo kohokoliv, ale nesmíte se dotknout země. 

      

 

Napište mi, jestli a jak se vám to povedlo.  

 

It’s a big challenge. 

 

 

 

 

 

 

Have fun with English       

 

 

 

 

 

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-05.pdf


Solution (řešení): 

 

Ad 3)  

To je moje babička.   This is my grandma. (grandmother) 

Tvoje maminka je nemocná.  Your mum is ill. 

Jeho sestra je doma.   His sister is at home. 

Jak se jmenuješ?   What’s your name? 

Oni se jmenují Sally a John.  Their names are Sally and John. 

Jeho dům je malý.   His house is small. 

Vaše zahrada není velká.  Your garden isn’t big. 

Tvoje rodina je šťastná.  Your family is happy. 

Naše škola je fajn.   Our school is fine. 

Jsou jejich rodiče staří?  Are their parents old? 

Její taška je červená.   Her bag is red. 

Jeho tričko je bílé.   His T-shirt is white. 

 

Ad 4)  

PS 7/6:  2 – It´s Wednesday. 

  3 – The first Sunday is on 7th July. 

  4 – The third Wednesday is on 17th July. 

  5 –  10th July – Wednesday, 16th  July – Tuesday 

  6 – It is  Thursday. 

  7 – 7th July, 14th July, 21st July, 28th July 

  8 – It is 31st July. 

 

PS 7/7:  2 - have got Ricky’s tennis racket. 

  3 – have got Alice´s balloons 

  4 – has got   (´s got) Mrs. Hutton’s book. 

  5 – has got (´s got) Alex’s football. 

 

PS 8/1:  2 – The party starts at 2:15 p.m.  

  3 – It finishes at 6:30 p.m. 

  4 – It’s at Charlie’s flat. 

  5 – The address is: Flat 14. Park House, Wood Green. 

  6 – The flat is on the second floor. It’s the fourth flat. 

  7 – I must bring my CDs. 

  8 – The people want to dance. 

  

 


