
Anglický jazyk 12.10._16.10._6.C_Doláková 

 

Milé žákyně, milí žáci a milí rodiče, 

máme tu první zadání výuky na dálku pro tento školní rok. Všechno už znáte z loňska, tak 

se do toho rovnou pustíme.  

Tento týden proběhne i online hodina, a to v pátek v 9:50, v čase, kdy míváme angličtinu, 

tj. 3. vyučovací hodinu. 

Budeme potřebovat učebnici a pracovní sešit. 

Nejprve si zopakujeme přítomný čas prostý, který v Aj používáme, když se něco děje 

pravidelně a opakovaně. 

I play tennis every Tuesday. (hraji tenis každé úterý). 

I learn English at school. (ve škole se učím angličtinu). 

Jane (she) speaks German. 

Nezapomeňte - 3.os. j.č. je v tomto čase vždy odlišná!!! (je zde v koncovce 

-s) 

Otázka a odpověď je to samé. Výjimka ve 3.os. J.č. 

Do I play tennis?                                                      Do they play tennis? 

Do you play tennis?                                                   Do you play tennis?     

Does he, he, it play tennis?                     Do they play tennis? 

 

Yes, I do. No, I don´t. 

Yes, they do. No, they don´t. 

Yes, we do. No, we don´t. 

Ale Yes, she does. No she doesn´t.         3.os. J.č.!!! 

Yes he does. No he doesn´t. 

 



 

 

 Až si zopakujete tato pravidla, udělejte str. 7, cv. 8 v prac. sešitě. 

Potom vypracujte na str. 7, cv. 7. (opakovali jsme ve škole, utvořte otázky a 

odpovězte). 

Potom se dejte do učení slovíček z Unit 2. (jsou vzadu v pracovním sešitě na str. 

72). 

Nyní si vezměte učebnici str. 6, cv. 1. a do školního sešitu napište otázky a 

vymyslete na ně odpovědi. 

Přečtěte si a přeložte článek str. 6, cv. 3, kdo byl v pátek ve škole už jsme se 

tím trochu zabývali. 

Do školního sešitu rovněž opište žlutou tabulku ze str. 7. Levý sloupec je název 

státu, pravý sloupec je název národnosti a jazyka. 

Přečtěte si str. 7, cv. 8 - důležité pojmy native language, official language, 

foreign language. 

Na závěr otočte v prac. sešitě na str. 18, je to opakovací lekce a my ji 

využijeme. Udělejte celou stranu kromě cv. 3, to je poslechové, to budeme dělat 

společně ve škole. 

 

Zde si můžete udělat online cvičení : 

https://www.helpforenglish.cz/article/2012021201-meet-john 

 

Budu se na vás těšit na online hodině. 

 

Michaela Doláková 
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