
Práca na doma Anglický jazyk 9.A 

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 ešte minulý týždeň a chcem ju ohodnotiť: PZ 
str. 64/1, 2, 3, 4, 5, 6. Posledný termín je  piatok 19.6. Tentoraz potrebujem aby ste mi to poslali 
skutočne do 19.6.  

Chystajte si pracovné zošity z angličtiny budem ich zbierať – výhovorky nepomôžu a známku chce na 

konci roka každý. 

Hod. Názov 
hodiny 

Gramatika/Slov. zás. Cvičenia Čo má žiak 
ovládať? 

1. Unit 6 – 
Culture – 
Oxford 
and 
Cambridge 

U str. 76/. Oxford and Cambridge – 
prečítajte si text kvôli Vášmu rozhľadu. 

Z PZ str. 78/6 
Culture - si 
pozrite nové 
slová. Na 
internete 
(youtube) si 
vyhľadajte 
a pozrite videá 
k téme – podľa 
vlastného 
výberu (je ich 
tam veľké 
množstvo). 

Žiak dokáže 
prečítať text 
s porozumením, 
dokáže si 
samostatne 
vyhľadať 
doplňujúce 
informácie 
k téme. 

2. Unit 6 – 
Revision 

Z U str. 78/1, 2, 3, si prezrite cvičenia 
a vypracujte ich do zošita. 

Podľa potreby 
si pozrite 
gramatiku 
k Unit 6 vzadu 
v PZ str. 74 

Žiak dokáže 
samostatne 
vypracovať 
cvičenia 
zamerané na 
gramatiku 
v Unit 6. 

3. Unit 6 – Is 
this the 
world we 
created? 

https://www.youtube.com/watch?v=wllXY322K7Q 

Pozrite a vypočujte si pieseň od skupiny 
Queen. Potom prečítajte text z U str. 79 
a naučte sa ho čítať so správnou 
výslovnosťou. Neznáme slová nájdete 
v slovníku alebo si cez karaoke stránky 
nájdite jej preklad. 

Na internete 
(keď máte chuť 
a možnosť) si 
vyhľadajte 
informácie 
o piesni.  

Žiak rozumie 
textu piesne – 
snaží sa 
pochopiť jej 
odkaz. 

4. Unit 6 – 
Revision 

Zopakujte si doposiaľ prebratú gramatiku 
z Unit 6 – podľa potreby. Zopakujte si 
nepravidelné slovesá a doučte sa tie, 
ktoré Vám robia ťažkosti.  

Z PZ vypracujte 
cvičenia, ktoré 
ste ešte 
nespravili 
(chýbajú Vám). 

Žiak dokáže 
samostatne 
vypracovať 
cvičenia 
zamerané na 
gramatiku 
preberanú 
v tomto 
školskom roku. 

Poznámka pre rodičov: 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 

https://www.youtube.com/watch?v=wllXY322K7Q

