
Práca na doma Anglický jazyk 6.B 

15.6.-19.6.2020 

Dobrý deň, vážení rodičia, žiaci! Už sme temer na konci školského roka. Prosím Vás, aby ste mi poslali 

emailom alebo cez edupage prácu, ktorú som Vám zadal a chcem ju ohodnotiť: Vypracujte Progress 

check z PZ str. 62/1, 2, 3, 5 – odfoťte a pošlite mi to do piatka 19.6. Tentoraz potrebujem aby ste mi to 

poslali skutočne do 19.6. Viem, že gramatiky bude v tomto týždni viac, ale nebojte sa, všetko 

v nasledujúcom školskom roku dovysvetľujeme a precvičíme.  

Mimo angličtiny: ozvite sa aj ostatným kolegom a splňte, čo požadujú, aby sme sa nerozišli na 

prázdniny so zlými pocitmi (známkami). 

Chystajte si pracovné zošity z angličtiny budem ich zbierať – výhovorky nepomôžu. 

Hod. Názov hodiny Gramatika/Slovná 
zás. 

Cvičenia Čo má žiak ovládať? 

1.  Unit  – 6 
Lights, 
cameras, 
action. 

V U str. 72/1a si 
pozrite slovnú 
zásobu. Ktoré druhy 
TV programov viete 
pomenovať? 
Skontrolujte si slová 
so slovíčkami v PZ 
str. 79/6C. 

V U str. 72 – si prečítajte 
text s porozumením. 
Pokúste sa opraviť vety 
v cvičení z U str. 73/4. 
Potom vypracujte 
cvičenia z PZ str. 58/1, 2, 
3. 

Žiak dokáže 
samostatne prečítať 
text a porozumieť 
jeho obsahu. Vie 
pomenovať 
jednotlivé druhy TV 
programov. 

2. Unit 6 – Have 
to (kladná 
veta, zápor) 

V PZ str. 73/6.6, 6.7 
– si pozorne 
preštudujte 
gramatiku a naučte 
sa príklady.  

Vypracujte cvičenie z PZ 
str. 59/4. 

Žiak ovláda 
používanie väzby 
have to/has to – 
musím, musíš...  
a don´t have 
to/doesn´t have to – 
nemusím, nemusíš... 

3. Unit 6 – Have 
to (otázka, 
krátka 
odpoveď) 

V PZ str. 73/6.8, 6.9 
– si pozorne 
preštudujte 
gramatiku a naučte 
sa príklady. 

Vypracujte cvičenie z PZ 
str. 54/6. 

Žiak vie vytvoriť 
otázku s have to 
a vie dať krátku 
odpoveď. 

4. Unit  – 6 – 
Návrhy 

V PZ str. 73/6.10 – si 
pozorne preštudujte 
gramatiku a naučte 
sa príklady. 

Vypracujte cvičenie z PZ 
str. 60/1, 2, 3, 4. 
 
Vypracujte Progress 
check z PZ str. 62/1, 2, 3, 
5 – a odfoťte a pošlite mi 
to cez edupage alebo 
email do piatka 19.6. – na 
ohodnotenie. 

Žiak pozná a ovláda 
ako niečo navrhnúť 
(ako vytvoriť návrh). 

Poznámka pre rodičov:  

1. Prosím Vás, aby ste dohliadli, či majú Vaše deti vypracované cvičenia, ktoré som im zadal a podpísali sa 

pod vypracované cvičenia. Ďakujem. Zošity budem zbierať na kontrolu.  

Želám Vám úspešný týždeň.                                                                                                                                  Ľ. A. Tobiáš 


