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Vážení rodiče a žáci, 

zasílám domácí práci z angličtiny na tento týden pro skupinu 6B. Chápu, že učit se samostudiem 

angličtinu může být náročné, zvlášť pokud nikdo v rodině anglicky nemluví. Budu se proto snažit 

zadávat takové úkoly, které budou žáci schopni procvičovat samostatně bez nutné kontroly rodičů.  

 

Slovíčka ze 4. lekce (Potraviny) pro obě skupiny 6A i 6B (je to dohodnuté s p.uč. Marušovou): 

 

- učebnice str. 44 / slovíčka z cvičení 1a + str. 46 / slovíčka z cvičení 1a  

 

1) výslovnost slovíček můžete najít zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

(klikněte na „Page 44, Exercise 1a“ + „Page 46, Exercise 1a“) 

 

2) procvičte si je na Quizletu (žáci by mohli znát z hodin) 

Maso: https://quizlet.com/376246292/maso-meat-flash-cards/ 

Mléko: https://quizlet.com/376249171/mleko-milk-flash-cards/ 

Ryby: https://quizlet.com/376247369/ryby-fish-flash-cards/ 

Přílohy: https://quizlet.com/376250128/prilohy-side-dish-flash-cards/ 

Zelenina: https://quizlet.com/376244796/zelenina-vegetables-flash-cards/ 

Ovoce: https://quizlet.com/376243100/ovoce-fruit-flash-cards/ 

Ostatní potraviny: https://quizlet.com/376251526/ostatni-potraviny-other-food-flash-cards/ 

Nápoje: https://quizlet.com/376240975/napoje-drinks-flash-cards/ 

Hotová jídla: https://quizlet.com/495833155/hotova-jidla-meals-flash-cards/   (hotová jídla jsou 

navíc, je to nepovinné) 

 

V Quizletu na levé straně najdete: 

Flashcards: 

- kartičky se slovíčky 

- kartičky by měly i mluvit, pokud ne, klikněte na zvětšení karet viz obrázek 

 

Learn – procvičování celkové 

Write – procvičování psaní slovíček 

Spell – procvičování psaní slovíček, podle toho, co žák slyší 

Test – možnost zjistit, jak slovíčka umím 
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Match – oblíbená hra – spojuji české a anglické slovíčko 

 

Bylo by dobré, abyste všechna slovíčka uměli, protože až se vrátíme do školy, nebudeme muset se 

slovíčky ztrácet čas a budeme moct jít dál. Takže prosím zkuste se naučit slovíčka do středy 24.3.2020 

(většinu už jich znáte). Zkuste si každý den trochu, v Quizletu je dobré postupovat podle Learn, 

protože tam vás to samo slovíčka učí postupně. 

 

Domácí úkol pro skupinu 6B (p.uč. Bartošová): 

1) pracovní sešit str. 36 / cvičení 1 (zadáno ještě ve škole) – doplnit křížovku  

2) pracovní sešit str. 36 / cvičení 2 – napsat slovíčka z prvního cvičení do správného sloupečku 

Správné řešení pošlu příště. Pokud byste neznali nějaké slovíčko, najděte si ho ve slovníčku 

v pracovním sešitě na str. 83. 

3) dále sbírat anglické názvy potravin z obalů, když jich nasbíráte pět, můžete mi je vyfotit a poslat 

na email bartosova@skolahradecns.cz 

 

Držím vám pěsti, ale vím, že jste šikovní a že i to učení doma dáte! 
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