Milí šesťáci,
dva týdny samostatného učení máte za sebou a velmi doufám, že se Vám práce daří. Psaní zápisů a cvičení
si během týdne rozložte třeba právě podle dnů, kdy máte angličtinu podle rozvrhu, ať se se Vám slovní
zásoba lépe upevní. Nejdříve si opět zkontrolujte práci z minulého týdne a poté se vrhněte na nové učivo.
Tak hurá do toho!

Kontrola práce z minulého týdne
1. V komiksové příběhu v učebnici na straně12 se Millie ptá:
1) na to, kde žijí tučňáci, 2) co slaví lidé v USA 4. července 3) z čeho vznikla guma a 4) kdy začíná léto v
Austrálii.
A zde se můžeš dozvědět víc o dalším americkém svátku:
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/dennezavislosti, který byl zmíněn v komiksu.
Překlad komiksu:
1. Mickey a Millie dělají kvíz. Žijí tučňáci a) v Arktidě b) na Antarktidě c) na obou? Nevím.
2. Ó, to je můj kamarád, pošťák. Haf, haf. Pššš, Mute. No, možná to je ta odpověď. Dvě zaštěknutí
znamenají b) Antarktida.
3. Dobrý nápad. Dobře. Tady je druhá otázka. Co lidé v USA slaví 4. července? a) Den nezávislosti
b) Den díkuvzdání c)Den Kryštofa Kolumba? Nemám žádný nápad. Haf!
4. Jedno zaštěknutí, takže to je Den nezávislosti. Správně. Třetí otázka. Guma vznikla z a) oleje b) zvířat
nebo c) ze stromů?
5. Myslím, že je to c). Co myslíš, Mute? Haf, haf, haf.
6. Ano, Mut souhlasí. Je to c , ze stromů. Dobře. Poslední otázka. Kdy v Austrálii začíná léto: a) v dubnu
b) v červnu c) v prosinci?
7. Nesnáším tuhle kočku! Haf, haf, haf. Nejsem si jistý, ale Mut si myslí c, prosinec. Dobře, pojďme si
zkontrolovat odpovědi.
8. Ano, jsou všechny správně. Dobrá práce Mute, jsi chytrý pejsek. Haf!
2. Cvičení 3b na straně 13 v učebnici mělo vypadat takto:
1. Do they get…..?

4. Does the postman see….?

2. Does the cat jump……?

5. Does Mut like…?

3. Do they know….?

3. Do školního sešitu jste měli zapsat tyto věty z učebnice ze cvičení 4b na straně 13.
1. When do Americans celebrate Thanksgiving?
2. Where do polar bears live?
3. How do you spell your name?
4. When does Henry leave home?
5. What time does school start?
4. Pracovní sešit cv. 5/ str. 7
2. It´s on Wednesday. 3 It´s the sixth of July. 4 It´s the nineteenth of July. 5 They are Wednesday and Tuesday. 6 It´s
Thursday. 7 They are on 7th, 14th, 21st and 28th of July. 8 It´s the thirty-first of July. 9. Yes, it is. 10 It´s Saturday.

5. Pracovní sešit strana 8/ cvičení 1
/ cvičení 2

2 Do 3 Does 4 does 5 do 6 Do 7 Do

1. Where does Lisa live?
2. What time does she get up?
3. What time do her parents go to work?
4. What sports does Lisa play?
5. What do Lisa and her friends do on Saturdays?

/cvičení 4

2. Do …watch…. ? I watch….my sister watches…
3. do ….play? I play…. Amy plays
4. Do….speak….? …speaks….speak
5. Do….go ….? she goes ….. I go
6. does…. finish? …. finishes….

6. Pracovní sešit strana 9/ cvičení 5
2. Does Brett play volleyball? Yes, he does.
3. Does Brett speak Spanish ? Yes, he does.
4. Does Brett live in a block of flats? No, he doesn´t.
5. Does Brett get up at seven o´clock? Yes, he does.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nové učivo
Tento týden se budete zabývat aktivitami v domácnosti.
1. V učebnici na straně 14 si prohlédněte první cvičení, přečtěte si aktivity spojené s péčí o domácnost a
přeložte je.

2. Přečtěte si a přeložte cvičení 2a na straně 14. Zodpovězte otázky před textem.

3. Do školního sešitu opište pod nadpis AT home všechny tyto aktivity.

4. Do slovníčku zapište slovní zásobu z pracovního sešitu- str. 80, 81/1D- At home, Household jobs

5. V učebnici si prohlédněte tabulku s příslovci na straně 15 / 3a. Tato příslovce jsme se již učili.
Zopakujte si je.

6. Do školního sešitu opište gramatiku z pracovního sešitu ze strany 72/ 1.6 Příslovce četnosti.
Tyto poučky se naučte. Pod zápis opište a přelož te 4 věty- Přeložte

7. V pracovním sešitě vypracujte cvičení 1 a 2 na straně 10.

