
6.ročník – Anglický jazyk  – Kristýna Zelková 

Opakování minulého času prostého a nepravidelných sloves

Jelikož jsme probrali nejdůležitější pravidla pro tvoření minulého času prostého a začali s 
nepravidelnými slovesy (nejobtížnější část minulého času prostého), pro tento týden si budou děti 
veškerou látku z minulého měsíce opakovat. Začnou také 4. lekci – Food.

1. Pro ZOPAKOVÁNÍ   všeho, co jsme se společně učili minulý měsíc, doporučuji toto video, 
ve kterém najdete látku vysvětlenou jednoduše a přehledně. Doporučuji zkusit si i překlady 
na konci videa (od 15:25), pokud se budete soustředit a přemýšlet, zvládnete je bez 
problémů! Vždy si video stopněte a s odpovědí nespěchejte.

https://www.youtube.com/watch?v=SoW1xChl_Nw 

2. QUIZLET 

Na quizletu, který znáte z hodin AJ, si zopakujte WAS/WERE (kladná věta, zápor, otázka) a 
NEPRAVIDELNÁ SLOVESA (nejdříve česky a ve chvíli, kdy si budete jistí, jaký význam mají 
slovesa v češtině, můžete přejít na složku IRREGULAR VERBS a trénovat. Jsou tam dvě nová 
slovesa – ´bite´  a  ´say´  -  zkuste je najít i v seznamu, který jste dostali v úterý).

Trénujte i výslovnost z poslechu!  Slovesa se učte nazpaměť. Příští týden přidáme další.

Quizlet.com – Nahoře vpravo kliknete na log in  -  zadáte username: anglictinazstaborska   
                                                                                               password: Englishiseasy
Kliknete na Sets vlevo nahoře a vyberete složku, kterou chcete procvičovat.
Pokud se potřebujete vrátit, kliknete na Back  či vpravo nahoře na anglictinazstaborska  - Your 
Study Sets.
Nepřepínejte quizlet do češtiny, nefungoval by vám tak, jak má.

3. PRACOVNÍ SEŠIT  (PS)

         28/1  (POZOR – ve cvičení jsou pravidelná i nepravidelná slovesa. Pravidelná (přídáme 
         – e  či  -d, někdy zdvojíme souhlásku, někdy změkčíme y – viz. PS, str. 68 či školní sešit)  -     
         drop, miss, grab.  Ostatní jsou nepravidelná /bite – bit – kousat/.
   
          28/2  (a camera – fotoaparát, an accident – nehoda, stomachache – bolest břicha/žaludku,  
                     nepravidelné sloveso lose -  ztratit, prohrát /lose – lost/

            STRÁNKU VYFOTIT A POSLAT NA MŮJ ŠKOLNÍ  E – MAIL DO 19.3. 12:00.
            e – mail: kristyna.zelkova@zstaborska.cz

4. 4. LEKCE   -  ÚVOD

Promyslete si, napište si na papír, jaká jídla a pití v AJ znáte.
Své znalosti si můžete ověřit i na tomto videu :)  https://www.youtube.com/watch?v=rkoKjUayyS8 
Poté si prostudujte str. 44 v učebnici.
PS  34/ 1, 2 (slovíčka jsou ve slovníčku PS str. 77/78 či v učebnici, str. 44)
VYFOTIT A POSLAT SPOLU SE STRANOU  28 do 19.3. 12:00.

S pozdravem Kristýna Zelková
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