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Milí šesťáci, 

Termín kontroly vašich úkolů se blíží, proto opravdu zintenzivněte své pracovní úsilí na splnění všech 

úkolů. Mezi ně patří i naučení se slovíček a jejich procvičování přes Quizlet. Vaše snaha se cení, učíte se pro 

sebe a pro svůj budoucí život. To, co do toho dáte, se vám jednou vrátí zpět v pozitivním. Tak vám přeju, 

aby toho bylo co nejvíc. 

Quizlet platí i pro ty, kteří nemají přístup do on-line výuky přes Teams. Slovíčka máte procvičovat od 

prvního týdne, kdy byly školy uzavřeny. Vše záleží i na pozornosti, s jakou čtete přípravy, které vám 

posíláme. 

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte na mě obrátit. Snažím se vám pomoci, ale na dálku tomu musíte 

hodně pomoct také vy sami. Můj e-mail: hana.strommerova@zsnivnice.cz. 

!!! Všechny on-line úkoly v Teams (v zadání), dále ty (i starší), které jste měli poslat nebo ještě tento týden 

budete mít poslat mailem, procvičování slovíček v Quizletu dokončete do čtvrtku 7. 5., abych měla čas 

vše zpracovat. Děkuji za pochopení. 

Kdo nemá přístup do Teams, bude mě kontaktovat mailem ohledně přidělení kódu do on-line učebnice. 

Ať se vám daří.       HS 

 

Shrnutí sad, které máte mít v Quizletu hotovy: 

- 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 +/- 

 

 

Úkoly na následující týden (4. – 7. 5.): 

1) Probíráme číslovky. Ty základní si procvičte v následujícím poslechu. 

Klikněte na odkaz: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/NUMBE

RS_(1_TO_100)_id1390eh –  

Po vyplnění klikni na Finish a dej vpravo - email my answers to my teacher: 

hana.strommerova@zsnivnice.cz 

 

mailto:hana.strommerova@zsnivnice.cz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/NUMBERS_(1_TO_100)_id1390eh
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/NUMBERS_(1_TO_100)_id1390eh
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2) Opět připomínám procvičování sad v Quizletu. Minulý týden jsme začali probírat řadové číslovky, 

tak jedna sada bude věnována i jim. Proto si v Quizletu najděte a procvičujte sadu s názvem Ordinal 

numbers (řadové číslovky). V této sadě budeme kombinovat základní a řadové číslovky. Řadové jsou 

všechny, které začínají určitým členem the a mají koncovku -th, -st, -nd, -rd. 

 

 

3) A proč se řadové číslovky učíme? Protože jimi vyjadřujeme: 

- datum 

- pořadí 

- zlomky 

A právě datum nás bude dneska zajímat. Kdo si ještě nezopakoval nebo se nenaučil měsíce a dny v týdnu, 

má nejvyšší čas. V Quizletu je sada na procvičování. 

Pro zopakování posílám odkaz, pusťte si amplionek, abyste slyšeli výslovnost a 3x si nahlas slovíčko 

zopakujte: https://www.helpforenglish.cz/article/2009112001-mesice-a-rocni-obdobi 

 

4) Do gramatiky si zapište: 

Pomocí řadových číslovek vyjadřujeme: 

- pořadí – He is the first in the classroom.                      Je první ve třídě. 

                                 King Charles IV – Charles the fourth            Karel IV. 

- datum – 22 October – the twenty-second of October    22. října 

- zlomky – 3/5 – three fifths    tři pětiny 

 

Vyjadřování data 

A) čtení 

→   the + řadová číslovka + of + měsíc 

the fourth of May   (4. 5.) 

→   měsíc + the + řadová číslovka 

December the twenty-fourth    (24. 12.) 

B) psaní 

→   4 July     (4. 7.) 

→   4th July (4. 7.) 

→   July 4 (4. 7.) 

→   July 4th (4. 7.) 

Zápis 4. 7. jako v češtině neexistuje. 

 

5) V uč. na str. 10 (naskenuji vám kopii) doplňte názvy měsíců do vět nebo slovních spojení. Cvičení 

přepište do cvičného sešitu. 

 

Str. 10/2b – přepiš věty a doplň je podle sebe 

Str. 10/3a – přečti 3x nahlas 

Str. 10/3b – opiš číslovky a vedle připiš, o jaký měsíc se jedná 

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2009112001-mesice-a-rocni-obdobi


 
6) Just for fun: 

https://www.youtube.com/watch?v=9KB7HB2IzAA 

https://www.youtube.com/watch?v=BaO1E21SpkI – story 

 

Have a nice time! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9KB7HB2IzAA
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Solution (řešení): 

Ad 5) 

Uč. str. 10/3b: 1 – October 2 – July 3 – December  4 – September  5 – August 

  6 – June 7 – November    8 - March 


