
Úkoly z anglického jazyka - samostudium 6. ročník – 25. – 29. 5. 2020 

Ahoj kluci a děvčata, 

zdravím Vás opět po týdnu Vaší domácí přípravy. Čas běží, my tu budeme mít 

opět konec dalšího měsíce a bude nám zbývat pouze 1 měsíc do konce školního 

roku. Nikdo z nás neví, jestli se v tomto školním roce ještě potkáme ve škole, 

ale já věřím, že zvládneme společně všechno a vy hlavně svou domácí přípravu. 

Na tento týden jsem Vám připravila několik úkolů, které Vás doufám budou 

bavit a Vy se opět posunete dál, co se znalostí anglického jazyka týče. 

Ze samostudií z minulých týdnů jste se měli naučit prvních 24 nepravidelných 

sloves. V tomto týdnu si k nim přidáte dalších 23 ze seznamu v pracovním 

sešitě na str. 79 (to znamená po sloveso to run). 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 úkoly na tento týden: 

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

doučit  

2) workbook str. 69/části 3.9 Past simple short answers a část 3.10 Past simple –

Wh-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 

4) textbook str. 38 text Mut´s holiday přečíst a do sešitu Grammar vypracovat cv. 

2 ze str. 39 (stačí psát pouze číslo tvrzení a slovo True nebo false, nemusíte 

opisovat celé věty), kopii cvičení mi pošlete 

5) textbook str. 39/cv. 3b a cv. 4a vypracovat písemně do Grammaru, kopii 

cvičení mi pošlete. 

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

www.oup.com/elt/project 

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