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1. Opět je třeba si zapsat a naučit slovíčka lekce 6C Generation gap 84-85 

pracovní sešit, nezapomeňte si k tomu přidat i Verbs and nouns. A 

přiberte i slovíčka 6D Kids(pracovní sešit strana 85). 

 

Malý kvíz na slovíčka pak bude opět na GC od středy 17.6. 

 

2. Přečtete a poslechnete (poslech pošlu na GC) si texty ze strany 72 v 

učebnici. Správně byste si měli nejdřív text sami přečíst a přiřadit 

chybějící části, které jsou ve cvičení 2. Ale pošlu poslech a zvolte si sami 

postup.  

 

3. Do sešitu si napište nadpis:  SLOVESA A PODSTATNÁ JMÉNA 

 

A přepište si TABULKU ze strany 73, cvičení 5a   
Pokud byste nevěděli, co doplnit, máte použít text na straně 72. Nebo se podívejte na 

konec tohoto zadání.  

 

4. Dále si přečtete a poslechnete text v učebnici na straně 74. Poslech má 

dvě části. Pošlu obě. Tak se dozvíte konec celého příběhu.  

 

5. Ve cvičení 5a jsou tyto věty, které si přepíšete společně s větou pod 

anglickými větami do sešitu s nadpisem:  

 

POUŽITÍ INFINITIVU K VYJÁDŘENÍ ÚČELU 

 

So we should all go and see Mrs Ross to help Tara.  

We all told lies to get the afternoon off.  

They closed the sports centre that afternoon to do a fire safety check.  

 

Infinitiv (sloveso s částicí to) se v angličtině používá k vyjádření účelu.  

Nyní si ze cvičení 6/strana 75 vypiš 4 jakékoli věty s účelovým infinitivem. 

Pokud si nevíš rady, opět se podívej na konec tohoto zadání.  

 

6. Progress check ze strany 62 v učebnici bude na GC od pátku 19.6.To 

bude váš poslední úkol do AJ v tomto školním roce.    
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Učebnice strana 73, cvičení 5A – doplnění mezer:  

Č.1 argue 

Č. 2 discussion 

Č. 3 decision 

Č.4  solve 

Č. 5 choice 

Č. 6 agreement 

Č.7  disagree 

 

 

Učebnice strana 75, cvičení 6, infinitiv pro vyjádření účelu: 

 

1. – je už napsaná v učebnici  

2. I used the Internet to download some music to ma iPod. 

3. I went to the supermarket to do some shopping.  

4. I texted my friend to say I would be late.  

5. I sat down to read a magazine.  

6. I bought some bread to make a sandwich.  

7. I went to the sports centre to play basketball.  

8. I put on my pyjamas to go to bed.  


