
Aj 6. Třída    Z. Sovová     8. Týden      27.4.-30.4.2020 

 

Dobrý den, 

zdravím vás v posledním dubnovém týdnu. Děkuji těm, kteří mi poslali test z lekce 5. Ti, kteří tak ještě 
neučinili, ať pošlou co nejdříve!!! 

Učebnice str. 64 – Unit 6A My friends  

V této lekci se budeme učit popis osob, jak lidé vypadají (vysoký, hubený, tlustý, světlé vlasy, plešatý, 
tmavé oči,….a jiné). 

Z pracovního sešitu si opiš do sešitu Vocabulary novou slovní zásobu Unit 6A– str. 84 (až po slovo tall 
– vysoký).  

Učebnice str. 64/1 – z tohoto odkazu 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs si pusť poslech – 
klikni na „page 64,exercise 1a“ – uslyšíš slovíčka k obrázkům – opakuj výslovnost hlasitě a ověřuj 
porozumění z překladu ve Vocabulary sešitě. Slovíčka si pusť několikrát, ať se naučíš správnou 
výslovnost – je důležitá!! 

Učebnice str. 64/1b – z odkazu výše si znovu pusť poslech – klikni na „page 64,exercise 1b“ – uslyšíš 
popis jednotlivých obrázků ze cvičení 1a. Pokus se podle popisu zjistit, o který obrázek se jedná. Zapiš 
si do sešitu .   Ukázka č. 1= obrázek č. 8 

Učebnice str. 64/2  - přečti si krátké popisy třech osob na obrázku, přelož si (ústně) a do neúplných 
osmi vět doplň jméno (Carla, Andy, Mr Walker) podle toho, co jsi se o nich dozvěděl/dozvěděla. 
Výsledky tohoto cvičení vyfoť a pošli na email sovova.zuzana@centrum.cz  

Pracovní sešit str. 52/1 doplň správný popis z rámečku k osobám na obrázku. Vyfoť a také pošli na 
email. Vše pošli do pátku 1.5.2020. 

 

Výsledky k poslechu v učebnici str. 64/1b 

Ukázka č.2 – obrázek č.9, ukázka č. 3 = obrázek č.12, ukázka č. 4 = obrázek č. 13, ukázka č. 5= obrázek 
č. 2, ukázka č. 6= obrázek č. 3, ukázka č.7 = obrázek č.7, ukázka č. 8 = obrázek č.1, ukázka č. 9 = 
obrázek č. 15. 

Ve čtvrtek od 12.30 do 14.30 vám zatelefonuji a procvičíme výslovnost nových slovíček a porozumění 
textu ve cvič. č.2 v učebnici. 

Have a nice day. 

Zuzana Sovová 


