
Anglický jazyk 6. ročník 1. 6. – 5. 6.  

 

Milí žáci, milí rodiče, v případě jakýchkoli otázek či problémů mě můžete kontaktovat 

na mailu gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz nebo přes messenger.  

 

 Děkuji všem, kteří mi zaslali svoje sebehodnocení. Je to pro mě velmi důležitá 

zpětná vazba.  

 

 

UNIT 6 ENTERTAINMENT  

 

 Zkuste si „jakopísemku“ na slovíčka z části A TV programmes:  

1. perfektní 

2. dálkové ovládání 

3. revise 

4. televize 

5. kreslený film, komiks 

6. pořad o přírodě 

7. kvíz, soutěž 

8. soap opera 

9. sports programme 

10. zprávy 

 

Měli jste maximálně 2 chyby? Pokud to bylo horší, ke slovní zásobě části A se prosím  

ještě vraťte.  

 

Připomínám procvičování nové gramatiky – going to: 

 Procvičujte zde: 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/grammar/exercise1?cc=cz&selLangua

ge=cs; 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/grammar/exercise2?cc=cz&selLangua

ge=cs. 

 Výklad si můžete poslechnout tady: 
https://www.youtube.com/watch?v=qVfTiBDI6_g 

(Je ve slovenštině, tak to máte pořádně mezinárodní. ) 

 

 Do sešitu si nadepište: B At the movies. 

 

 Naučte se slovíčka z této části.  

 

 Poslechněte, přečtěte si a přeložte text Doctor X na s. 70: 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/audio?cc=global&selLanguage=en. 
 

 Obrázky nad tímto textem (a-g) očíslujte ve správném pořadí (do sešitu). Povinný úkol 

k zaslání na můj mail do 5. června – foto/sken tohoto cvičení.  

 

 Najděte si ve workbooku přehled mluvnice. Na s. 78 tam najdete 6.5 Přídavná jména 

a příslovce. Tuto část si vystřihněte a nalepte do sešitu (okopírujte a nalepte nebo 

opište). Tento výklad si pak pořádně nastudujte, barevně kroužkujte –ly, jehož 
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přidáním jednoduše vytvořím z příslovce přídavné jméno. Všímejte si změn při 

tvoření příslovcí. Pozor na nepravidelná příslovce fast, hard a good.  

 

 Na tomto odkazu si tvoření příslovcí procvičte: 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/grammar/exercise3?cc=global&selLan

guage=en 

 

 Do sešitu si udělejte cvičení 71/5. Vybírejte buď přídavné jméno (první v pořadí), 
nebo příslovce (druhé v pořadí) na základě předkladu těch vět. Např. 1 The guard 

moved very slowly. (Strážce se pohnul velmi pomalu. Ptám se: jak se pohnul? Jak je 

otázka na příslovce.); 2 Dr X is a horrible man. (Jaký muž? Vyberu přídavné jméno.) 

 

 POTÉ si správnost cvičení sami zkontrolujte. Řešení najdete pod obrázkem.  
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Řešení: 3 quietly, 4 quickly, 5 loud, 6 suddenly, 7 carefully, 8 hard, 9 safe, happily, 10 well  

 

 

 

 

 


