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Milí šesťáci. Doufám, že se máte v rámci možností dobře. Většinu z vás chválím za pěknou 

práci, snažíte se. Jen někteří jsou nepozorní při čtení zadání a rad k úkolům -zkuste to 

zlepšit, budete mít lepší i výsledky. Pochvalu zasloužíte i za to, jak jste se zvládli technicky 

poprat s novinkou - on-line google testem. 

V tomto týdnu doděláme ještě nějaká opakovací cvičení. 

uč. str. 28/3b) Doplň slova z nabídky (každé slovo přesně 1x) nad obrázkem do textu pod 

obrázkem. Věty piš celé. – pošli 

uč. str. 29/4 Cvičení se vztahuje ke cv. 3 na předchozí straně. Představ si, že jsi Matsuo a 

napiš Matsuovy (své) odpovědi celou větou na následující otázky. Budeš odpovídat v 1. 

osobě- já (bydlím, mluvím, mám, dělám,…) nebo můj otec, matka,… Nezapomeň, že 1 

odpověď bude výjimečně v průběhovém čase (tak jak naznačuje otázka) – pošli 

uč. str. 29/5 přečti si text o dívce Pilar – napiš do sešitu rozhovor s ní - pracuj podle 

otázek ve cvičení 4, otázky nemusíš opisovat,  stačí psát jejich čísla a k nim odpovědi 

Pilar– nezapomeň, že v textu píšou o ní, proto je tam u sloves –s, ale vy budete dělat 

rozhovor s ní, takže pokud budeš odpovídat jako já (Pilar), tak tam –s nepatří – neposílej 

(řešení bude na webu) 

př. 1. Where are you from, Pilar?  - píšeš: 1. I am from Spain. 

      2. Where do you live? – píšeš: 2. I live in a village near the city of Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslech uč. s. 29 cv. 6 

 Interviewer: What´s your name?  

Gabriela: Gabriela Pessoa.  

I: How do you spell Pessoa?  



G: P-E-double S-O-A.  

I: Where are you from?  

G: I´m from Brazil.  

I: Where do you live?  

G: I live in a city of Recife. That´s R-E-C-I-F-E. 

 I: What language do you speak?  

G: I speak Portuguese, and I´m learning English.  

I: What does your father do?  

G: He works in a bank.  

I: What does your mother do?  

G: She´s a dentist.  

I: What do you want to be when you grow up?  

G: I want to be a teacher.  

I: What is your favourite subject at school?  

G: My favourite subject is Geography. I like to learn about other countries. 

 I: What do you do in your free time?  

G: I go swimming and I play tennis.  

I: Have you got a pet?  

G: Yes. I´ve got a cat. His name´s Felix. 

 

 

 

 


