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Unit 6  The present simple tense – 3rd person      
 

1. Textbook 

 str. 44, cv. 2 – slovesa v tabulce doplňte do textu  

Lois Maddox, text přečíst s porozuměním, ústní překlad 

do ČJ 

 str. 45, cv. 5 – na základě textů Elliot (str. 42) a Lois 

Maddox opravte věty 

 

2. Workbook  

 str. 37, cv. 12 – doplňte předložky 

 str. 39, cv. 20 – doplň správné výrazy do vět 

 str. 39, cv. 21 – zaškrtni správné výrazy 

 str. 39, cv. 22 – doplň správné výrazy do otázek 

 str. 39, cv. 23 – doplň do vět buď the nebo proškrtni 

 

3. Me and my family, my daily routines 

- konverzační téma (kdo se neúčastní online výuky,  

  připraví si písemně) 

4.  Unit 7 – My favourites – seznámení se slovní zásobou 

5.  Question words - shrnutí 
where – kde, kam, kudy…. - otázka na misto 

when – kdy 

          what time – v kolik hodin  

          what – co, jaký 

          why - proč 

          who – kdo, koho…….. - otázka na osobu, 

     how – jak 

     how many – kolik (u počitatelných podstatných jmen) 

     how much – kolik (u nepočitatelných podstatných jmen a   

                          otázka na cenu ) 
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Cvičení:  

A: Spojte otázky a odpovědi – k číslicím napište písmeno 

1. What…..?                           a. By car 

2. How…   ?                           b. Two. Tennis and football. 

3. Where…?                           c. Celine Dion. 

4. Who…...?                           d. 50 crowns. 

5. Why…   ?                           e. A sandwich and a Coke. 

6. How old..?                          f. I´m 28. 

7. What time….?                    g. At nine o´clock in the evening. 

8. How much…..?                   h. In Madrid. 

9. How many…..?                   i. Because she doesn´t have a car. 

1……..2……..3…….4…….5……..6………7……..8……..9……… 

 

   B. Sestavování otázek dle pokynů učitele na online hodině.  

 

6. Domácí úkol – Textbook str. 49 – text Gina Macy, 

fashion model  - Gina´s website. 

- přečíst text, ústní překlad do ČJ 

- str. 48, cv. 3 – doplnit tázací zájmena      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


