
Anglický jazyk 6. ročník 25. 5. – 29. 5.  

 

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 povinný úkol (51/4 WB)   

 

 Vaším úkolem z minula bylo také to složité cvičení (52/4 WB), na kterém jste si měli 

zopakovat všechno, co jste se dosud o stupňování přídavných jmen naučili. Prosím, 

najděte si ho a sami si pořádně zkontrolujte, jestli jste měli všechna přídavná jména 

vystupňovaná správně: 2 the best, 3 more expensive, 4 the nicest, 5 taller, the tallest, 6 

better, 7 the worst, worse, 8 hotter, wetter. Pozorně zkontrolujte i ta zdvojená 

písmenka a nezapomínejte na the ve 3. stupni. Povinný úkol k zaslání na můj mail do 

28. 5.: Napište mi, jak se vám toto cvičení podařilo, co vám dělá/nedělá problém, 

v čem jste měli chybu a proč a jestli máte pocit, že to stupňování zvládáte/nezvládáte. 

Stačí tři věty a česky.  

 

 Do sešitu si nadepište UNIT 6 ENTERTAINMENT a 6A TV programmes 

 

 Naučte se slovíčka z části A. 

 

 Procvičte si je ve cvičení 68/1a. Poslouchejte a opakujte nahlas.  

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

 Poslechněte, přečtěte a přeložte si text ve cvičení 68/3. 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Všímejte si všech vět, kde je použito going to. Používá se pro vyjádření plánů do 

budoucnosti. Je v tom záměr. Já se chystám/hodlám něco dělat.  

 

 Přepište si do sešitu tabulku ze cvičení 69/4. Na prázdné linky doplňte: am, is, are.  

Je to vlastně taková skládačka: 

 podmět +  tvar slovesa to be + going to + plnovýznamové sloveso. 

 

 Přepište si do sešitu i tu tabulku ze cvičení 69/5a. Ukazuje, jak se tvoří otázka. 

Pracujete se slovesem to be, uděláte tedy to, co vždycky při tvoření otázky: prohodíte 

podmět a tvar slovesa to be. Na prázdné linky doplníte Is she going a pak is a she isn´t.  

 

 Zelený text si připište do sešitu pod tabulky.  

 

 Udělejte si cvičení 69/5b. Vždy doplníte tvar slovesa to be a going to – přesně jako 

v 1. větě. Až  budete hotovi, zkontrolujte si správnost svých odpovědí podle 

řešení, které uvádím níže. Doufám, že jste si s touto novou gramatikou poradili. 

V každém případě se k ní ještě příště vrátíme. 

 

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

ge=cs; 
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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. ) 

 

 

See you soon.    
 

 

 

 

 

(Řešení: are going to – 2, 5; am going to – 3; is going to – 4, 6. ) 
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