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Milí šesťáci, 

Děkuji aktivním z vás za spolupráci při E-twinningovém projektu. Odkaz, kde se můžete podívat na nahrané 

video vám vložím do Teams. Tam je také vloženo zhodnocení projektu z vaší strany, ale i ze strany rodičů. 

Prosím vás o vyplnění. To potom potvrďte „lajkem“ v příspěvcích. Děkuji. 

Dále vás také vyzývám a povzbuzuji k aktivnímu přístupu. Už pomalu finišujeme. Začínáme poslední měsíc. 

Tak vydržte vy, kteří vše plníte zavčas, zaberte vy, kteří máte nějaké nedostatky. Dodělávky z 1. - 8. týdne 

mi posílejte mailem nebo přes chat vždy s upozorněním, co je to za týden, co jste si dodělali, co mám 

kontrolovat.  

Kdo by si s něčím nevěděl rady, není nic jednoduššího, než se ozvat – buď přes chat v Teams nebo mailem. 

Ale prosím, čtěte pozorně zadání a pokyny, co máte udělat. Mnohé se vám objasní, pokud budete číst 

opravdu pečlivě. Pracujte průběžně, termín druhé kontroly se blíží. 

Držím vám k tomu pěsti.       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 (1. – 5. 6.): 

1) Congratulation! 

 

 



2) Udělejte si malý průzkum v rodině. Zjistěte, kdy má kdo narozeniny a svátek a doplňte. Odpovědi 

pište celou větou do cvičného sešitu. Pozor – opět využíváme přivlastňování – čí jsou to narozeniny 

nebo svátek. Data rozepište slovně. 

 

Př. My mum´s birthday is on the twenty-seventh of October. 

 

a) When is your birthday? 

b) When is your mum´s birthday? 

c) When is your dad´s birthdays? 

d) When is your brother´s / sister´s birthday? (pokud máš sourozenců víc, napiš všechny, ať jim to není 

líto a ty si to procvičíš      ) 

e) When is your grandma´s „name day“? 

f) When is your grandpa´s „name day“? 

 

3) V Teams budete mít připravený krátký kvíz na řadové číslovky ve spojení s datem. Kdo nemá 

přístup do Teams, tak je vypracuje do cvičného sešitu. Vypište celé datum. 

Př. 1. 6. – the first of June 

 

31. 12. -  

7. 10. –  

30. 1. –  

1. 7. –  

15. 4. –  

22. 3. –  

29. 2. –  

12. 5. –  

3. 11. –  

20. 6. –  

10. 9. –  

11. 8. –  

 

 

4) Zopakujte si slovíčka z části 1C, nejdříve ze slovníčku, poté vyplňte kvíz v Teams. Kdo nemá přístup 

do Teams, zkusí si vyplnit slovíčka jakoby psal testík. Testík vepište nebo vlepte do cvičného sešitu. 

 

Vesnice  Prezident  

Nevím  Domácí mazlíček  

Nejlepší  Pomoc  

Jazyk (řeč)  Vstávat z postele  

Fungovat, pracovat  Nemám potuchy.  

Lední medvěd  Slon  

Pomoci  Spát  

Zima  Počítač  

Učit se  Stále, po celou dobu  

Léto  Neptej se mě.  

Lev  

 

 

 

 



 

5) V učebnici (kopii) si na str. 12 přečtěte článek 1C Mickey, Millie and Mut. Poslech vám vložím do 

Teams. Zkuste si tento článek aspoň 3x nahlas přečíst. Kopii vám také vložím to Teams.  

 

 
 

6) Do cvičného sešitu poznačte, na které věci ze cv. 1a na stejné straně tzn. str. 12, se Mickey ptal. 

Vypište tyto věci do cvičného sešitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) Do gramatiky si zapište: 

 

Časové předložky (prepositions of time) 
Rozlišujeme: 

 

at on in 
+ konkrétní čas 

   At 5 o’clock = v 5 hodin 

 

+ dny v týdnu 

   On Monday = v pondělí 

+ měsíce 

   In March =  v březnu 

+ svátky (spojení dnů) 

  At Easter – o Velikonocích  

  At the weekend = o víkendu 

+ datum 

   On 25 May – 25. května 

+ roční období 

   In spring = na jaře 

 + konkrétní den 

   On Christmas Day – Na 

první svátek vánoční 

   On my birthday – v den 

mých narozenin 

+ roky 

   In 1993 = v roce 1993 

At night = v noci 

At midnight = o půlnoci 

+ den a část dne 

   On Sunday morning =  

v neděli ráno 

+ století 

   In the 10th century = v 10. 

století 

  + části dne 

   In the afternoon = odpoledne 

  + časový úsek (délka) 

   In 20 minutes = za 20 minut, 

během 20 minut 

 

 

By day = ve dne 

 

 

8) Do slovníčku si vypište slovíčka z pr. sešitu str. 75 část 1D. Na procvičení bude připravena sada 

v Quizletu.  

 

9) Zkuste zhlédnout tato videa. Nebojte se angličtiny, zkuste se zaposlouchat. 

https://www.youtube.com/watch?v=KySfIeH5ZmI – vysvětlení předložek času v Aj 

https://www.youtube.com/watch?v=2N0u_PL6RiQ – písnička o předložkách 

https://www.youtube.com/watch?v=k8JRYf8vy2A – předložky času 

 

 

Have a nice time!       

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KySfIeH5ZmI
https://www.youtube.com/watch?v=2N0u_PL6RiQ
https://www.youtube.com/watch?v=k8JRYf8vy2A


 
Solution (řešení): 

 

Ad 2) Vlastní odpovědi 

 

Ad 6) Andorra, US President, polar bears, summer, a calculator 

 

 


