
   
 

   
 

Domácí práce - anglický jazyk 14.4 -17.4. 

 – 6.A (skupina pí. uč. Dolákové) + 6.C 

 

Moji milí, doufám, že jste si užili Velikonoce, a jdeme znovu na to. 

 

Tento týden budeme dělat lekci 22, je to opakování lekcí 15-21. 

Opakovat budeme podle pracovního sešitu. 

Str. 46, cv. 1 

(Odpovědi na otázky najdete v učebnici str. 34, cv. 4) 

Kdo měl jedničku a dvojku na vysvědčení odpovídá celou větou. 

 

Str. 46, cv. 2 

Budeme doplňovat časy. Sara píše dopis kamarádce z prázdnin. 

 (tzn. Průběhový přítomný, pokud se něco děje právě teď - I am going, I am 

working – (to jsou pouze příklady, ne správné řešení do cvičení!!!) , přítomný 

prostý pokud se něco děje pravidelně - I go, I work... 

 

Str. 46, cv. 3 

Doplníme a/an nebo some 

A/an u počitatelných = countables 

Some u nepočitatelných podstatných jmen = uncountables, což jsou v Aj 

potraviny, a v množném čísle. Krátké video k opakování pro zájemce. 

https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg 

Str. 47, cv. 4 

Opakování a procvičování trpného rodu. Můžete shlédnout následující video, 

které vám pomůže zopakovat. Vysvětlení najdete také v učebnici na str. 33. 

https://www.youtube.com/watch?v=sYuQaOAa4v4 

Pár příkladů trpného rodu z textu cv. 4, slouží vám zároveň i jako nápověda: 

https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg
https://www.youtube.com/watch?v=sYuQaOAa4v4


   
 

   
 

 Coca - cola is known – je známa 

Coca - cola is sold – je prodávána 

Coca - cola was invented – byla vynalezena 

Coca - cola was served – byla servírována, podávána 

They were nine drinks sold every day - každý den bylo prodáno 9 nápojů 

Glass bottles were made - skleněné lahve byly vyrobeny. 

Všechny věty v textu budou doplněny v trpném rodě. 

 

Str. 47, cv. 5 dělají ti co měli jedničku a dvojku na vysvědčení. 

Odpověz true false, správně špatně. 

Str. 47, cv. 6 dělají ti co měli jedničku na vysvědčení, ostatní dobrovolně, 

pozor číst odzadu, je to o jídle, které se dělá v některých arabských zemích, 

prosímvás nepředstavujte si tam toho velblouda celého, ale pouze jako velbloudí 

maso... 

 

Takže co se pracovního sešitu týče, žáci, kteří měli trojku budou mít cvičení 

1,2,3 a 4. 

Ti, co měli dvojku budou mít 1,2,3,4 a 5. 

Jedničkáři budou mít celou dvojstranu. 

 

Dalším úkolem je překlad. Jedničkáři a dvojkaři udělají vše, žáci, kteří měli 

trojku vždy pouze první 4 věty. 

 

Translate into English: 

 

Okno bylo rozbité. 

Tričko bylo roztržené. 

Dopisy byly napsány. 



   
 

   
 

Děti byly ztraceny. 

Oběd byl sněden. 

Dveře byly zamčeny. 

Chlapec byl bodnut včelou. 

Nové auto bylo koupeno. 

 

Toto je už pouze pro ty, co měli jedničku a pro dobrovolníky. (jedničkáři 

povinně) 

 

Write questions to these sentences: 

 

Where ____________ ?   He lives in London. 

What  ____________?    She speaks German. 

What ____________ ?    They often drink tea. 

Where ____________?    We can go home. 

Who   ____________?    My mother is cooking dinner. 

What ____________ ?    I am listening to the radio now. 

 

Opět prosím vše vyfotit a poslat na můj mail. Děkuji. 

 

 


