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Milí šesťáci, 

Tak finišujeme. Čeká nás poslední týden našeho společného on-line učení. Někteří se od začátku poctivě 

snažili mít vše v pořádku, ty moc chválím. Bohužel byli ale i takoví, kteří nepracovali. Pamatujte, co vložíte 

do svých vědomostí, úsilí, práce, to se vám v dobrém vrátí. Snad si to uvědomíte a zaberete. Dluhy se ale 

těžko dohánějí, nic však není nemožné.  

Ve čtvrtek odevzdáváte učebnice, vy jste žádné neměli, ty dostanete až na začátku školního roku, ale 

rozhodně nevyhazujte žádný sešit, ani pracovní. Ve všem budeme pokračovat příští rok. 

A teď už poslední dávka úkolů.       HS 

 

 

Úkoly na následující týden (15. – 17. 6.): 

1) Stále si opakujte a procvičujte slovíčka – přes Quizlet, ze slovníčku,….vyslovit, napsat, číst. 

Vnímejte i to, co je třeba napsané někde v reklamě nebo na výrobku, i tím se moc učíme. Quizlet 

vám zůstane k dispozici i přes prázdniny, když se budete nudit, klidně můžete pilovat angličtinu. 

 

2) Minulý týden jste si zapsali zápis do gramatiky ohledně tvoření otázek. Tento týden je procvičíme. 

Do cvičného seš. vypracujte z učebnice na str. 13 cv. 3b a 4b.  

 

Kopii učebnice vám vložím sem a taky do Teams. 

 



 
 

3) V pr. sešitě vypracujte na str. 8 cv. 2, 3, dále na str. 9 cv. 4 a 5  - všude tvoříte otázky, pozor na 

slovosled.    

Vzor:   

Y/N otázka:   Do/Does   podmět infinitiv ostatní? 

Wh- otázka: Wh-slovíčko do/does podmět infinitiv ostatní? 

 

4) Mrkněte na videa: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=45qv3YqOU0w&t=31s – kvíz s Wh-otázkami 

https://www.youtube.com/watch?v=PDu_O7-wzg4 

https://www.youtube.com/watch?v=iZk-WVKOHDw – song Wh-words 

https://www.youtube.com/watch?v=CH_RfP46xUw 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=45qv3YqOU0w&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=PDu_O7-wzg4
https://www.youtube.com/watch?v=iZk-WVKOHDw
https://www.youtube.com/watch?v=CH_RfP46xUw


 

Enjoy your summer holidays and stay healthy. 😊 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Solution (řešení): 

 

Ad 2) 

Uč. str. 13/3b:  do, does, does, does, do 

 

Uč. str. 13/4b:  1 – What language do they speak in Chile? 

  2 – When does winter start? 

  3 – Where do lions live? 

  4 – How do you spell your name? 

  5 – When does Jessica get up? 

  6 – What time does she go to school? 

 

Ad 3) 

 

PS 8/2:  do, do, does, do, does, do 

 

PS 8/3:  1 – lives 

2 – watch, I watch, sister watches 

3 – play, I play, Jack plays 

4 – speak, mother speaks, both speak 

5 – go, he goes, I go 

6 – finish, school finishes 

 

PS 9/4:  2 – Does Molly play volleyball?  No, she doesn’t. 

3 – Does Molly speak  Spanish? No, she doesn’t. 

4 – Does Molly read books? Yes, she does. 

5 – Does Molly like Science? No, she doesn’t. 

 

PS 9/5:  2 – What time do you get up? 

 3 – Do you like English? 

 4 – Do you play the piano? 

 5 – When does the film start? 

 

 


