6. A - AJ-(HI). 3. týden 30. 3. -3. 4. 2020

Hezký den vám všem☺
Doufám, že jste si s procvičováním v minulém týdnu poradili a určitě si něco málo
zapamatovali. Než se pustíme do dalšího učiva, mám pro vás jako vždy správná řešení úloh
z minulého týdne.
Je důležité, abyste si vše rozložili do celého týdne. Nejjednodušší pro vás by bylo, věnovat se
AJ podle rozvrhu.(Tzn. PO, ST a PA)
Na tento mail můžete psát a posílat všechny dotazy ohledně učiva. Ráda vám pomohu.
Věřím, že vše zvládneme ☺
veronika.hislop.aj@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Řešení úloh z minulého týdne:
Přeložené věty:
1. Do you play football every day? 2. Yes, I do. 3. Does your dad listen to the radio in the evening?
4. No, he doesn’t. 5. Do you run in the morning? 6. Yes, we do. (Komu se podařilo přeložit všech
šest vět bez chyby☺?)
SB str. 13/ 3b
2. Do they get.... (Odpovídají dobře na všechno?)
3. Does the cat jump..(Skáče kočka po zahradě?)
4. Do they know...? (Vědí všechny odpovědi?)
5. Does the postman see...? (Vidí listonoš Mata?)
6. Does Mut like ... (Má Mat rád kočku?)

WB str. 8/1
2. Do 3. Does 4. Does 5. Do 6. Do 7. Do
WB str. 8/ 2
2. What time does she get up? 3. What time do her parents go to work? 4. What sports does Liza
play? 5. Does Lisa like Maths? 6. What do Lisa and her friends do on Saturdays?
WB str. 8/ 3
2. 7:30 3. 8:00 4. Tennis and football 5. No, she doesn’t. She likes History. 6. They go shopping.

WB str. 8/ 4
2. Do/watch? Watch/watch 3. Do/play?-Play/plays 4. Do/speak? –speaks/speak 5. Do/go? Goes/go. 6. Does/finish? - Finishes

Zadání na tento týden:
Jak víte, vždy naše hodiny začínáme „rozcvičkou“. ☺ Mám pro vás tip na domácí procvičování.
Zamyslete se nad celým vaším týdnem, co každý den od rána do večera děláte. Vypište si co nejvíc
SLOVES v angličtině. Samozřejmě bez slovníku, bez mobilu. Co sami umíte přeložit. Napište mi na
mail (kdo bude chtít☺), kolik sloves (poctivě) se vám podařilo vypsat.
V domácím procvičování minulý týden (WB str. 8/ 4) jste narazili na tvoření otázek, kde na začátku
stojí tázací zájmeno.

Zápis do sešitu
WH – QUESTIONS (DOPLŇOVACÍ OTÁZKY)
What? (Co?) Where (Kde? Kam?) When? (Kdy?) Who? (Kdy?) Why? (Proč) Whose (Čí?)...atd.
Při tvoření doplňujících otázek vždy dáváme tázací zájmeno na první místo
WHERE do you live? Kde bydlíš?
WHAT time do you get up? V kolik vstáváš?
WHY does he ride a bike to school? Proč jezdí do školy na kole?

-stále procvičovat slovní zásobu WB str. 80/C
SB str. 13/ 4 a, b Pročíst, přeložit, procvičit (podle vzorové věty ve cvičení)
WB str.9/ 5 doplnit
WB str. 9/ 6 doplnit

Do školního sešitu zezadu přelož věty a přepošli na můj mail uvedený na začátku.

1. Můj bratr pije mléko každý den. 2. Nemám rád zimu. 3. Pracuje Eva v pátek? 4. Ano,
pracuje 5. Kdy chodíš spát? 6. John nepochází z Francie. 7. Jezdíte na dovolenou? 8. Ne,
nejezdíme. 9. Kdy maminka myje okna? 10. Nesouhlasím.

Další tipy na domácí procvičování: Až budete mít možnost, pustě si váš oblíbený zahraniční film nebo
pohádku a během sledování na pár minut přepněte na originál.(tzn. Přepnout na anglickou verzi a
poslouchat originál). Vždy v nějakém pro vás známem momentě daného filmu.
Na webových stránkách možnost procvičení gramatiky: www.umimeanglicky.cz
www.ego4u.com
www. projectonlinepractice.com (ve vašem pracovním sešitě máte kartičku s přístupovým heslem)

Good luck☺

