6. A/6. B AJ uč. Adéla Jůnová 2. týden 23. 3. – 27. 3. 2020
Milí šesťáci, doufám, že vás baví i výuka doma. Můžete si učivo dávkovat podle sebe. 
① Zkontrolujte úkoly a opravte případné chyby z předchozího týdne. Ohodnoťte sami sebe, jak jste zadané
úkoly zvládli. 
WORKBOOK 7/5
2 It´s Wednesday. 3 It´s the sixth of July. 4 It´s the ninenteenth of July. 5 They are Wednesday and Tuesday. 6 It´s
Thursday. 7 They are 7th, 14th, 21st and 28th of June. 8 It´s the thirty-first of July. 9 Yes, it is. 10 It´s Saturday.
WORKBOOK 8/1
2 Do 3 Does 4 does 5 do 6 Do 7 Do
(Chceš- li se dozvědět víc o dni díkůvzdání, jdi na https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/den-dikuvzdani)
SEŠIT:
Do you live in Hlinsko?
Does the teacher speak German?
Does she like dogs?
Do they play tennis?
Does John listen to music?
What sports do you do?
When does he go to school?
Where does she live?
UČEBNICE: Millie se ptá 1) na to, kde žijí tučňáci, 2) co slaví lidé v USA 4. Července 3) z čeho pochází guma a
4) kdy začíná léto v Austrálii. 
A zde si můžeš dozvědět víc o dalším americkém svátku: https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/dennezavislosti, který byl zmíněn v komiksu.
...................................................................................................................................................................
② Opakuj slovní zásobu U 1C
③ Do sešitu vypracuj obě následující cvičení:
UČEBNICE 13/3b - Na začátek otázek vlož Do nebo Does, za podmět vlož sloveso ze závorky.
Vedle otázky napiš krátkou odpověď podle komiksu (uč. str. 12)
UČEBNICE 13/4a - srovnej slova do otázky, na otázky odpověz.
④ Zopakuj si QUESTION WORDS – TÁZACÍ SLOVÍČKA
WHAT, WHERE, WHEN, WHY, WHO, HOW (https://www.youtube.com/watch?v=PDu_O7-wzg4)
⑤ Vypracuj následující pracovní list PRESENT SIMPLE a to tak, že napíšeš pouze řešení do svého sešitu.
Piš nadpisy a čísla vět.
Máš-li možnost tisku, vyplň a nalep do sešitu.
Ať se Ti daří.
Your English teacher. A. J. 
Přikládám e-mailovou adresu, na kterou mi piš dotazy a posílej vypracované úkoly. Budu se těšit.

adela.junovaaj@gmail.com
Můžeš i vyfotit a poslat Messengerem. 

