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Milí šesťáci, 

Pomalu finišujeme. Snažte se všechny úkoly (i on-line přes Teams, sady v Quizletu, úkoly v on-line uč.) 

splnit do středy 10. 6. Ve čtvrtek nezapomeňte vzít s sebou do školy sešity s gramatikou, cvičný, slovníček 

a pracovní sešit. Vše bude opět předmětem kontroly. 

Úkoly předchozí kontroly (1- 8. týdne) nekontroluji. Kdo tam má nedostatky, ozve se mi sám, co má hotovo, 

co mu mám zkontrolovat. 

Kdo by potřeboval s něčím poradit, ozvěte se přes mail nebo chat v Teams. Není problém. 

Hurá do toho       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 

- Project 2/1D 

 

 

 

Úkoly na následující (zkrácený) týden (8. 6. – 10. 6.): 

1) Zkontrolujte si, že máte všechny sady v Quizletu procvičeny – flashcards, learn, write, spell, test. 

Ostatní je navíc jako dobrovolný úkol. 

 

2) Minulý týden jsme pracovali s časovými předložkami. Tento týden si je zkusíme prozkoušet. Než se 

ale pustíte do úkolů, znovu si projděte zápis v gramatice, aby vám bylo jasné, kdy kterou předložku 

použijeme. 

Pak si zkuste vyřešit následující kvíz. Připravte si cvičný sešit, podívejte se na slovní spojení ve 

videu, stopněte si video, zapište si slovní spojení do sešitu i se zvolenou předložkou, pak si video 

znovu pusťte a zkontrolujte, zda jste ji měli správně – udělejte fajfku, pokud jste ji měli dobře, 

křížek, pokud to bylo špatně. A opravte si. 

Udělejte to u obou videí.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=E6a92KZ2kMw – stačí jen předložku a časový údaj 

https://www.youtube.com/watch?v=zDD9HFyMYpQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E6a92KZ2kMw
https://www.youtube.com/watch?v=zDD9HFyMYpQ


3) Protože budeme pracovat s otázkami, je potřeba si zopakovat tázací slovíčka. V Teams budete mít 

připravený kratičký kvíz. Kdo nemá přístup do Teams, tak si vypíše tázací slovíčka do cvičného 

sešitu. Nafotí mi to a pošle mailem. 

Kdo –      kam -     proč -  

Kde –      který (při výběru) -  

Kdy –      jak -  

V kolik hodin –    kolik (2 výrazy) -  

Jaký -      co –  

 

4) Zapište si do gramatiky: 

Otázky v přítomném prostém čase 

Otázky tvoříme pomocí pomocného slovesa do/ does. Ve 3. os. č. j. opět použijeme does (podobně jako 

v záporu does + not) a následuje už jen infinitiv slovesa. „Syčíme“ opět pouze jednou. 

 

Rozlišujeme dva typy otázek: 

a) Y/N questions (Ano/ne otázky – zjišťovací) 

Vzor:   Do/Does podmět infinitiv slovesa ostatní? 

 

   Do  you  sleep   more than 8 hours? 

         Spíš víc než 8 hodin? 

   Does  she  go   to school? 

         Chodí ona do školy? 

 

Krátké odpovědi: 

   kladné      záporné 

   Yes, I do.     No, I don’t. 

   Yes, she does.     No, she doesn’t. 

 

b) Wh – questions (otázky s tázacím slovíčkem = doplňovací) 

Vzor: wh-  do/does podmět infinitiv slovesa ostatní? 

Tady je potřeba informaci v otázce doplnit, proto nemůžeme odpovědět ano/ne. 

 Where  do  they  wash   their car? 

         Kde si umývají auto? 

       They wash their car in a car wash. 

         Oni umývají auto v myčce. 

 

 When  does  Tom  play   golf? 

         Kdy hrává Tom golf? 

       He plays golf on Mondays. 

         Hraje v pondělky. 

 What   does  your brother need   for Maths lesson? 

        Co potřebuje tvůj bratr do hodin matematiky? 

       He needs a ruler, a pencil and an exercise book. 

        Potřebuje pravítko, tužku a sešit. 



 

5) https://www.youtube.com/watch?v=9FnxQsOrUAc – vysvětlení gramatiky v Aj 

https://www.youtube.com/watch?v=1vhL6JwJfbY – vysvětlení gramatiky v Aj 

https://www.youtube.com/watch?v=t4yWEt0OSpg – rozdíly v otázkách v Aj 

https://www.youtube.com/watch?v=45qv3YqOU0w - kvíz 

 

Enjoy the time😊 HS 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9FnxQsOrUAc
https://www.youtube.com/watch?v=1vhL6JwJfbY
https://www.youtube.com/watch?v=t4yWEt0OSpg
https://www.youtube.com/watch?v=45qv3YqOU0w


Solution (řešení): 

Ad 2)  

Video č. 1:  

1 – My birthday is on 8th July. 

2 – There’s a meeting at 9 pm. 

3 – He first visited Japan in 1999. 

4 – It’s very cold here in winter. 

5 – We walked around the lake at sunset. 

6 – She started her new job on Monday. 

7 – This castle was built in the 17th century. 

8 – Are you busy? Not at present. 

9 – Are you going swimming at lunchtime? 

10 – We’re having a big party on New Year’s Day. 

 

Video č. 2: 

- On February 3 

- In the afternoon 

- In an hour 

- At sunrise 

- On my birthday 

- At 11:30 

- In 2018 

- At midnight 

- On a weekday 

- In the 1990s 


