
Úkoly z anglického jazyka - samostudium 6. ročník – 11. – 15. 5. 2020 

Ahoj kluci a děvčata, 

čas běží jako voda a tento týden to budou právě 2 měsíce, co nechodíte 

pravidelně do školy, ale vzděláváte se doma: učíte se slovíčka, čtete si anglické 

texty, učíte se nepravidelná slovesa, vypracováváte domácí úkoly a pracovní 

listy atd. Chci touto cestou pochválit všechny ty, kteří mi pravidelně posíláte ke 

kontrole své domácí úkoly, a opětovně i ty, které jsem Vám dala přepracovat 

nebo dodělat. Chybí nám akorát vzájemná ústní komunikace, která je pro výuku 

cizího jazyka tak důležitá. Proto se budu snažit vytvořit prostor pro naše 

společné videokonference, kde bychom se mohli nejenom vidět, ale hlavně 

slyšet. 

A protože je mezi Vámi ještě pořád spousta takových žáků, kteří mi neposlali 

ještě ani jediný pracovní list nebo vypracovaný domácí úkol, rozhodla jsem se 

tento týden nepřidávat vám žádné nové úkoly. Zůstávají k dopracování všechny 

ty z minulých samostudií. 

Jediný nový úkol je naučit se prvních 24 nepravidelných sloves ze seznamu 

v pracovním sešitě na str. 79 (to znamená po sloveso to fly)a jak se je máte 

učit? Měli byste to sloveso vědět v neurčitku, v minulém čase a co znamená 

česky. Příklad: učíte se to break- broke- rozbít, zlomit. 

Tady jsou: 

1) workbook- str. 77 – lekce 3 – new vocabulary, part C – zopakovat a doučit  

2)workbook str. 69/části 3.7 Past simple affirmative – irregular verbs a část 3.8 

past simple – Yes/ No questions přečíst a přepsat do sešitu grammar 

3) workbook str. 79 – Irregular verbs – tuhle tabulku budete používat 

k vypracovávání cvičení, dokud se tvary nepravidelných sloves v minulém čase 

nenaučíte zpaměti 

3)textbook str. 36/cv. 1 přečíst a přiřadit věty k jednotlivým obrázkům 

4) textbook str. 36/cv. 2a, b, c vypracovat písemně do Grammaru, kopii cvičení 

mi pošlete 

5) procvičování slovní zásoby, mluvnice, poslech, čtení –  

www.oup.com/elt/project 

Přeji Vám hodně zdraví, pozitivní energie  a ať se Vám vše daří. 

http://www.oup.com/elt/project


 


