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A máme tady červen – začínáme 1. 6. – Den dětí – also GOOD LUCK. I send something for you  

 

      

 

A co nás tento týden čeká? Nezapomeňte, že 11. 6. je kontrola úkolů – komu se minule moc nedařilo, 

popř. má nějaké nerozhodné známky, kdy se bude přihlížet k plnění a k aktivitě, tak hooooodně zapne, 

jestli si chce polepšit. Ale radím pracovat průběžně, plnit úkoly a nenechávat to na poslední chvíli. Sami 

nejlíp víte, ke komu teď hlavně mluvím (každý z vás sám nejlíp ví, jak pracuje a jestli to jde i líp). 

1. Stále procvičujete slovní zásobu 6A a nezapomínáte na procvičování minulých časů (budeme je pak 

taky potřebovat) – vše máte v Quizletu, aby to bylo jednodušší  

 

2. Už víme, jak vyjádříme plánovanou budoucnost – je zřejmé, že se to stane – buď to mám v plánu 

v kalendáři, nebo to je zřejmé ze situace (Bude mít dítě. – She is going to have a baby.). 

Potřebujeme k tomu dokonale zvládat časování slovesa „to BE“, kdo moc neumí, tak zopakovat 

(úvod sešitu gramatiky v 6. ročníku). 

 

3. V učebnici na str. 69 si poslechni cv. 6 (UČ 39) a doplň do tabulky, co kdo bude dělat v sobotu 

dopoledne – napiš do cvičného sešitu. 

 

Names Activities 

1 Rick  

2 Melanie  

3 Alice and Millie  

4 Max and Jim  

5 Oliver  

6 Bart and Liz  
 

4. Ve cvičení 7 máš plánované časy – tvým úkolem je napsat do cvičného sešitu otázky pro kamarády, 

co budou dělat v té době (vznikne 6 otázek). Na ně napíšeš i odpovědi – 3 budou kladné, 3 záporné 

(vymyslíš si), co budeš nebo nebudeš mít v plánu. 



5. Tato část lekce se věnuje hodně i televizi a jejím pořadům. V pracovním sešitě na str. 54 napíšeš 

cv.1, co to je za předměty a ve cv. 2 doplníš slova z rámečku do vět, kam patří – tímto si procvičíš 

slovní zásobu. 

 

Ve cvičení 3 přiřadíš typy pořadů k popisům, tady se snažíš porozumět, jaké druhy pořadů v TV to 

jsou. 

 

6. Teď opět využijete on-line učebnici Project 2 – ti co pracovali hezky, to mají natrénováno. Ti co tam 

nejsou, se urychleně zaregistrují, aby mohli splnit úkol a všichni budou pracovat na následujícím: 

Unit 6: Grammar – part 1 

 Vocabulary – part 1, 2, 3, 4, 5 – hodně se věnuje právě typu pořadů 

 Skills – part 1, 2, 3 

 Test yourself – part 1, 2, 3, 4 

Jsou to části, kde si právě procvičíte slovní zásobu k TV a typu pořadů – všichni musí splnit!!! 

Pokud někomu chybí něco z unit 5, tak dodělá  

 

7. Tady máte nějaké křížovky pro pobavení – týkají se filmů - hezky si je užijte  

 https://thewordsearch.com/puzzle/13/the-simpsons-characters/ 

 https://thewordsearch.com/puzzle/149/harry-potter/ 

 https://thewordsearch.com/puzzle/45/star-wars/ 

 

SOLUTION (ŘEŠENÍ): 

Učebnice 69/6: Rick   – stay in bed   Melanie  – tidy her room 

   Alice and Millie – go swimming  Max and Jim  – play football 

   Oliver   – go to the cinema/do HW Bart and Liz  – have a piano lesson 

69/7: What are you going to do this evening?  I am going to…………………. 

 What are you going to do after school?  I am going to ………………… 

 What are you going to do on Sunday afternoon? I am going to……………… 

 What are you going to do at New Year?  I am not going to………….. 

 What are you going to do on Saturday morning? I am not going to………………. 

 What are you going to do on your next birthday? I am not going to ……………… 

Pracovní sešit 54/1: 2 TV guide  3 screen  4 TV set 

54/2: 2 comedy 3 record 4 remote control 5 TV set 6 screen 

54/3: 2d, 3b, 4g, 5a, 6h, 7f, 8e, 9c 
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