
Anglický jazyk 6. třída – skupina pí uč. Kodadové Haferníkové 

- kdo neodevzdal projekt, dokončí ho, aby ho mohl po nástupu zpět do školy odevzdat 

Učebnice: 

- s. 20 – přečtěte si text 1, za pomoci slovníku, webu apod. si ho přeložte, ať mu rozumíte 

- do sešitu si zapište následující tabulku zájmen a zápis: 

zájmeno 

v podmětu 

česky zájmeno v 

předmětu 

česky (tvary pádů 2.-

7.) 

I já me mě, mně, mi 

He on him jemu, němu, ním, … 

She ona her ní, ji, … 

It to it tomu, toho, … 

We my us nám, nás, námi, … 

You vy  you vám, vás, vámi, … 

They oni them je, jim, nim, … 

- tvary zájmen v podmětu používáme na začátku věty – He goes to the cinema. (On jde do 

kina) 

- tvary zájmen v předmětu používáme uprostřed nebo na konci věty, jedná se o objekty, o 

kterých se mluví – He can see us. (On vidí nás.)  

 

ÚKOL – do Wordu nebo jiného textového dokumentu vypracujte: 

cv. 2 s. 20 – odpovědět na otázky o textu 

cv. 4 s. 21 – přepsat věty, u zájmen vždy vybrat správnou variantu dle vysvětlení u tabulky 

k přepisu 

 

Pracovní sešit: 

cv. 4 s. 17 – doplnit přídavné jméno ze závorky do věty, vždy mezi podstatné jméno a jeho 

člen 

cv. 5 a 6 s. 17 – byly zadané za dú, budou tedy hotové 

s. 18 cv. 1 – doplnit zájmena dle vysvětlení 



 cv. 2 – vypsat slova, jak na sebe v hadovi navazují, pozor – slova se mohou částečně 

překrývat 

 cv. 3 – napište, co je na obrázku – počet + podstatné jméno, pozor na nepravidelná 

množná čísla, máte je v učebnici s. 19 

s. 19 cv. 4 – obrázky z textu a) nahradíte slovy a celý text přepíšete do 3. osoby v části b) dle 

začatého vzoru 

 

Odevzdání cvičení ke kontrole: 

Splněné úkoly odevzdáte ke kontrole nejpozději do pátku 20. března. 

Cvičení z učebnice napsaná v textovém editoru nebo naskenované/vyfocené mobilem v sešitě 

pošlete ke kontrole mailem na adresu hafernikova@zskasejovice.cz 

U cvičení z pracovního sešitu máte 2 možnosti odevzdání: 

 a) stránky sešitu naskenujte/vyfoťte mobilem a pošlete jako přílohu mailem na výše 

uvedený kontakt 

 b) v dopoledních hodinách (v úterý a čtvrtek navíc do 15 hodin) můžete vy nebo vaši 

rodiče přinést sešit ke kontrole přímo do školy, na termínu vrácení k další práci se domluvíme 

individuálně na místě (můžete se klidně domluvit se spolužáky a jeden přinese více sešitů 

najednou) 

 Rozhodně budu raději, když budete úkoly posílat mailem, popř. jako zprávu 

v Messengeru apod. 

mailto:hafernikova@zskasejovice.cz

