6. B- AJ ( ZA)- 20. 3. 2020- 27. 3. 2020
Milí šesťáci,
minulý týden jste se věnovali tématu „Narozeniny“ a čtení dat. Také jste měli napsat novou slovní zásobu.
Tento týden se budete věnovat tvoření otázek v přítomném čase prostém a přečtete si komiksový příběh
v učebnici na straně 12.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kontrola úkolů
1. Vaším úkolem bylo přečíst a přeložit text na straně 11- Birthdays in Britain. Pokud si vás u čtení může
poslechnout starší sourozenec nebo rodiče, určitě toho využijte. Zde máte text přeložený, abyste si
popřípadě mohli svůj překlad poopravit.
Narozeniny v Británii
K narozeninám dostáváš blahopřání a dárky od své rodiny a kamarádů. Rodiče často kupují velké dárky jako
kolo nebo MP3 přehrávač. Ostatní lidé dávají hračky, sladkosti, knihy, oblečení, CD, DVD a podobné věci.
Lidé běžně pořádají narozeninovou oslavu pro své přátele. Zde je obvykle narozeninový dort s jednou
svíčkou za každý rok vašeho věku. Osoba, která má narozeniny, sfoukne svíčky a něco si přeje. Poté všichni
zpívají „ Šťastné narozeniny“! Lidé často pořádají oslavu ve svém domově. Některé starší děti nemají
oslavu. Vezmou své kamarády do kina, na bowling a tak podobně.
Můj kamarád Karel, z České republiky, říká, že zde slaví „ svátek“, ale my svátek nemáme. Karel také říká, že
lidé si v České republice dávají k svátku a narozeninám květiny. V Británii obvykle dáváme květiny pouze
ženám. Alison a já dáváme květiny naší mamince k jejím narozeninám.
2. Pokud se vám překlad zdařil, nyní si zkontrolujte cvičení 5b na straně 11, které mělo být napsáno
vzadu ve školním sešitě.
22 June – the twenty- second of June

15 January- the fifteenth of January

1 December – the first of December

30 October- the thirtieth of October

12 May- the twelfth of May

9 July- the ninth of July

6 March- the sixth of March

3 February- the third of February

3. V pracovním sešitě si zkontrolujte správné vyplnění cvičení 3, 4 na straně 6
1 May
15 October
3 April
31 July
22 September
18 January
9 February
20 June
12 August
5 November

the first of May
the fifteenth of October
the third of April
the thirty- first of July
the twenty- second of September
the eighteenth of January
the ninth of February
the twentieth of June
the twelfth of August
the fifth of November

Harry´s birthday is on the fifteenth of January.
Diana´s birthday is on the twenty- third of August.
Damian´s birthday is on the first of February.
Paul´s birthday is on the third of March.
Jack´s birthday is on the eighth of November.
Stephanie´s birthday is on the twenty- first of April.
Melanie´s birthday is on the fifth of December.

Pokud jste vše vyplnili správně, gratuluji a nyní se vrhneme do nového učiva.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nové učivo:
1. Přečtěte a přeložte komiksový příběh v učebnici na straně 12. Ve cvičení 1 nahoře určete slova, na
která se Millie ve svých otázkách ptá?

2. V pracovním sešitě na straně 80 máte k tomuto textu nová slovíčka. Ta si poté přepište do slovníčku a
naučte se je.

3. Přítomný čas prostý v otázkách
Opište do školního sešitu zepředu přehled gramatiky z pracovního sešitu na straně 72 :
1.3 Přítomný čas prostý: otázka
1.4 Přítomný čas prostý : krátké odpovědi
4. Do školního sešitu zepředu vypracujte cvičení z učebnice 3b na straně 13. Pomoc najdete také na kopii, kterou
máte mít nalepenou v sešitě s přehledem o přítomném čase prostém.

4. V učebnici ve cvičení 4b na straně 13 máte uspořádat slova do vět. Věty poté napište také do školního sešitu
zepředu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pracovní sešit
5. V pracovním sešitě na straně 7 máte cvičení 5. Podle kalendáře v horní části odpovězte na otázky pod ním.
6. Cvičení 1/ strana 8- Do otázek doplňujte DO nebo DOES. Pozor na osobu v podmětu!
7. Cvičení 2/ strana 8- Srovnejte slova do vět ( otázek!!!) a ty potom napište.
8. Cvičení 4/ strana 8- Do mezer doplň slovesa v závorce ve správném tvaru- tvoříš otázky nebo odpovědi. Opět
pozor na to, pro kterou osobu či osoby věty tvoříš. Tedy zda použiješ DO nebo DOES.

9. Cvičení 5/ strana 9 – Vytvořte otázky o Brettovi podle obrázků nahoře a k nim napište krátkou kladnou či
zápornou odpověď. U záporné odpovědi dodejte větu kladnou.

Tuto práci si rozložte na celý týden a pokud máte chuť ještě trošku potrénovat, připomínám, že máte
v pracovním sešitě na začátku nalepenou kartičku s vaším přístupovým heslem na stránky
www. projectonlinepractice.com, kde je spousta doplňujících materiálů.

Další možné procvičování najdete na stránkách:
www.umimeanglicky.cz
www.ego4u.com

( tam najděte Cram Up › Grammar › Simple Present › Form › Exercise)

Přeji, ať se vám práce daří.

S pozdravem Petra Zavřelová

