
Práca na doma Anglický jazyk 6.B 

25.5.-29.5.2020 

Dobrý deň, vážení rodičia, žiaci! Vzdelávanie cez internet pokračuje aj v ďalšom týždni. Na stránke našej 

školy pribudlo zopár informácií, ktoré sú pre Vás veľmi dôležité a týkajú sa hodnotenia žiakov na konci 

roka. Dúfam, že ste si ich pozreli na http://www.zsnespo.sk/sk/novinky/detail/767-hodnotenie-ziakov-

pocas-trvania-mimoriadnej-situacie  Všetkým, ktorí spolupracujete ďakujem a povzbudzujem aj tých, 

ktorí učenie berú na ľahkú váhu – ešte kúsok zaberte! Na konci týždňa od Vás očakávam správy cez 

edupage alebo môj email. Termín je do piatka 29.5. Pokyny máte v tabuľke. 

Z angličtiny toho nebude veľa, preto spravte všetko poctivo. Cvičenia, ktoré sú na posluch urobte tiež. 

Nahrávky sa nachádzajú na našej stránke http://www.zsnespo.sk/sk/novinky/pre-studentov/ Stačí 

kliknúť na zošit a rozbalia sa vám všetky posluchy pre všetky ročníky. + stála úloha je slovná zásoba 

a všetky nepravidelné slovesá, ktoré sú na konci pracovného zošita. Je to bifľovačka – bez toho to však 

nepôjde. Chcem pripomenúť, že nové slová sa za Vás nikto nenaučí a vyhovárať sa nebudete môcť na 

nikoho! 

Pracovné zošity z angličtiny budem určite hodnotiť – preto ich nevyhadzujte, ale cvičenia priebežne 

vypracúvajte. Nebudem akceptovať žiadne výhovorky – pracovný zošit má každý z Vás. Nezabúdajte, 

že súčasťou hodnotenia je aj komunikácia a spolupráca, nie výhovorky a nereagovanie na učiteľov.  

Domáce vzdelávanie bude len z kníh a pracovných zošitov, ktoré máte doma. Dúfam, že „nejaký“ 

anglicko-slovenský slovník doma máte. Potrebujete: 1. Project 2 - Student´s book, Fourth edition; 2. 

Project 2 - Workbook, Fourth edition. 

Hod. Názov hodiny Gramatika Cvičenia Čo má žiak ovládať? 

1. Unit 5 – 
Culture: The 
Weather in 
Britain  

U str. 64/ The 
Weather in Britain – 
prečítajte si text aj 
niekoľko krát, aby ste 
vedeli odpovedať na 
otázky z U str. 64/1 

PZ str. 78/5 Culture – 
naučte sa nové slová 
 

Žiak ovláda slovnú 
zásobu k textu, ktorý 
vie prečítať a rozumie 
mu. 

2. Unit 5 – The 
USA – U str. 65 

Odpovedzte na otázky 
z U str. 65/2 
a odpovede zapíšte 
do zošita. 

Z PZ str. 78/English 
Across the Curriculum 
si preštudujte slová 
a prečítajte text z U str. 
65 tak, aby ste mu 
porozumeli. 

Žiak ovláda slovnú 
zásobu k textu, ktorý 
vie prečítať a rozumie 
mu. 

3. Unit 5 – 
Progress check 
PZ str. 52.  

Zopakujte si 
gramatiku podľa 
potreby z PZ – na 
konci. 

Vypracujte cvičenia z 
PZ str. 52/1, 2, 3, 4. 
Celú stranu odfoťte 
a pošite cez edupage 
alebo email do piatka 
29.5. 

Žiak dokáže 
samostatne 
vypracovať cvičenia 
zamerané na prebraté 
gramatické javy. 

4. Unit 5 – 
Revision 

Zopakujte si 
gramatiku podľa 
potreby z PZ – na 
konci. 

Vypracujte cvičenia z U 
str. 66/1, 2, 5, 6.  

Žiak ovláda používanie 
gramatických javov 
z Unit 5. 

Prosím rodičov, aby v rámci vzdelávania a nácviku konverzácie dovolili žiakom sledovať 

prostredníctvom internetu English Extra. Je to videokurz angličtiny s bežnou slovnou zásobou. Stačí 

jeden diel denne. Ideálne je dovoliť im aj slúchadlá, kvôli lepšej zrozumiteľnosti. 

http://www.zsnespo.sk/sk/novinky/detail/767-hodnotenie-ziakov-pocas-trvania-mimoriadnej-situacie
http://www.zsnespo.sk/sk/novinky/detail/767-hodnotenie-ziakov-pocas-trvania-mimoriadnej-situacie
http://www.zsnespo.sk/sk/novinky/pre-studentov/


https://www.youtube.com/watch?v=a339H_aqXx0&t=204s Keď máte doma internetový kanál napr.: 

HBO, Netflix..., dovoľte Vašim deťom sledovať nejaký seriál (ich veku primeraný) v angličtine a so 

zapnutými anglickými titulkami.  

Poznámka pre rodičov:  

1. Prosím Vás, aby ste mi v edupage formou lajku (palec hore) dali vedieť, že ste porozumeli práci na tento 

týždeň. V prípade otázok ma kontaktujte mailom:  tobias.nespora@gmail.com  

2. Prosím Vás, aby ste na konci týždňa pozreli, či majú Vaše deti vypracované cvičenia, ktoré som im zadal 

a podpísali sa pod vypracované cvičenia. Ďakujem.  

Želám Vám úspešný týždeň.                                                                                                                                  Ľ. A. Tobiáš 

https://www.youtube.com/watch?v=a339H_aqXx0&t=204s
mailto:tobias.nespora@gmail.com

