
Anglický jazyk 6. ročník 8. 6. – 12. 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 za zaslání úkolu.   

 

 

UNIT 6 ENTERTAINMENT  

 

 Zkuste si „jakopísemku“ na slovíčka z části B At the movies:   

1. Are you all right? 

2. kufřík 

3. die 

4. šťastně 

5. tvrdý, tvrdě, silně 

6. zamknout 

7. rychlý 

8. quickly 

9. zachránit 

10. secret 

 

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

ještě vraťte.  

 

 Ve workbooku si udělejte cvičení 56/1 (Doplňte příslovce). POTÉ si správnost cvičení 

sami zkontrolujte. Řešení najdete pod obrázkem otazníku. Důkladně si vždy 

přepočítejte písmenka l.  Tam bývá chyba nejčastěji.  

 

 

 Do sešitu si nadepište: C Lights, cameras, action. 

 

 Naučte se slovíčka z této části.  

 

 Poslechněte, přečtěte si a přeložte text ve cvičení 72/2 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/audio?cc=global&selLanguage=en. 
 

 Do sešitu si opište věty ze cvičení 73/4 a na základě textu ze cvičení 72/2 je opravte.  

Povinný úkol k zaslání na můj mail do 11. června – foto/sken tohoto cvičení.  

 

 Najděte si ve workbooku přehled mluvnice. Na s. 78 a 79 tam najdete 6.6 have to: 

kladný tvar, 6.7 have to: zápor, 6.8 have to: otázka a 6.9 have to:krátké odpovědi. 

Tyto části si vystřihněte a nalepte do sešitu (okopírujte a nalepte nebo opište). Tento 

výklad si pak pořádně prostudujte. Vypadá to asi trošku děsivě, ale have to znamená 

must (muset), v záporu nemuset. (You have to go. = You must go. = Musíš jít.) 

V kladném tvaru pozor na tvar has ve třetí osobě jednotného čísla. Zápor a otázka se 

tvoří úplně stejně, jak jsme se to učili u přítomného času prostého, to znamená, že 

musíte používat do/does, případně don´t/doesn´t.  

 

mailto:gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/audio?cc=global&selLanguage=en


 Na tomto odkazu si have to procvičte: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/grammar/exercise4?cc=global&selLan

guage=en 

 

 

 

 
 

Řešení 56/1 WB: beautifully, carefully, easily, fast, well, happily, hard, heavily, horribly, 

loudly, quickly, quietly, slowly, suddenly 
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