
6.B Aj od 30. 3. – 3. 4. 

 

Pondělí 

 

Procvičujeme Present continuous – přítomný čas průběhový 

- Děj se odehrává právě teď, v tuto chvíli ( now, at the moment) 

- Budete procvičovat na agendaweb.org, kliknete na odkaz a procvičte 

- Cvičení: 

- 1) kladná věta - https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-

progressive/forms 

- 2) záporná věta - https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-

progressive/negative-forms 

- 3) otázka - https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-

progressive/question-forms 

- 4) vše dohromady - https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-

progressive/positive-negative-questions-write 

Pokud si s tím nevíte rady, tak to jen zkuste, hlavně se tím netrapte. Můžete se znovu 

podívat do pracovního sešitu s. 73 a nebo na video např. 

https://www.youtube.com/watch?v=HY2aSpwXVf0 

 

Úkol v pracovním sešitě: 

s. 15/ cvičení 6 – najdi 5 rozdílů a zkus napsat větu podle vzoru – 1 ( Na obrázku A Marek právě teď 

plave, ale na obrázku B on běží) 

 

Středa 

My favourite animal 

1) Podívejte se na video – stačí kousek, 1 min. 

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

2) Učebnice s. 24/ 1 – podívej se na obrázky a přečti si anglické názvy 

3) Učebnice s. 24( 3 odpověz na otázky do sešitu –  1 Jaká zvířata máš rád? 

2 Jaká zvířata nemáš rád? 

Odpovědi se snaž psát anglicky, celou větou např. I like ………, I don´t like….. 

Kdo to nezvládne, píše česky. 

4) Pracovní sešit s. 81 – zatrhni a uč se 2C My favourite animals 

5) Pracovní sešit s. 18/ 1 – doplň křížovku ( použij slovníček v prac.sešitě) 

6) Praconí sešit s. 18/2 – napiš zvířata ze cvičení 1 do správného sloupečku. Některá zvířata 

mohou být i ve více sloupečcích. (1.sloupeček-žije na zemi, 2.sloupeček žije ve vodě, 3. 

sloupeček létá) 
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Pátek 

Dnes budete číst       

1) Učebnice s. 24/ přečíst a odpověz na otázky do sešitu 

1 Kde pracuje Liam? 

2 Co dělá na každém obrázku ?– Pokud píšeme o obrázku, používáme přítomný čas průběhový, 

zkuste ho použít. 

3 Jak často dělá tyto věci? 

Snažte se psát odpovědi anglicky, kdo to nezvládá, píše česky. 

 

2) S. 25 /7 Přečtete si o Meerkats – Co to je meerkats? Slovíčka, která neznáte hledejte ve 

slovníčku v pracovním sešitě nebo použijte internet – slovník např. https://www.slovnicek.cz/ 

 

 

 

Milí žáci, 

pořád platí, že pracujete pravidelně. Pokud máte s učivem velké problémy a bez rodičů to 

nezvládáte, projděte si jen videa, články, mrkněte na odkazy, učte se slovíčka a zbytečně se 

nepřetěžujte. Práce není zasílána rodičům, ale vám. Není mým cílem, abyste zatěžovali vaše rodiče, 

kteří už tak toho mají určitě hodně. Jste v 6. třídě, a proto byste už měli být schopni rozpoznat, co 

zvládáte sami a co ne. 

Rozhodně nebudu nikoho z tohoto učiva hodnotit. Někteří z vás to jistě zvládají bez problémů, jiní 

už se musí více snažit a někteří vůbec. Ale takové situace prožíváme i ve škole a musíte trošku 

zabojovat. Na youtube.com najdete spoustu videí k učivu, tak si zkuste nějaká najít a třeba to díky 

nim lépe pochopíte. 

Také bych byla ráda, kdybyste mi napsali na email: kamila.pistelkova@seznam.cz vaše postřehy a 

připomínky – zda učivo zvládáte, zda toho není moc atd.  

Přeji Vám hodně zdraví a hezké dny 

p.uč. Pištělková 
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