Učivo pro 6. ročník na květen a červen. V červnu bude obnovena
výuka v učebně, kdy zopakujeme a procvičíme znalosti z vaší domácí
přípravy. Účast bude dobrovolná, jako na ZŠ.
1. Zápis do školního sešitu: Say, tell, speak, talk
Řekněte si 3 tvary každého ze sloves.
Say = říci něco. Ve větě po něm následuje slovo, věta, pozdrav.
Tell = říci někomu. Ve větě po něm následuje osoba, které něco
říkáme.
I say hello at school. I tell you a joke. (vtip) She says many
interesting things. Don’t tell me anything. We tell our friends about
It. We say it to our friends. What do people say?
Speak = mluvit. Speak to = mluvit s…
Talk = povídat. Talk about = povídat o…
Tato slovesa mají podobný význam, mohou se zaměnit.
Kniha 61/9, 10
DÚ: Přeložte s použitím Say, tell, speak, talk.
Mluvím česky a anglicky. Jana říká, že má ráda zmrzlinu. Řekni mi,
co potřebuješ. Babička vyprávěla pohádku. Martina si povídala
s Vendy. Maminka řekla Tomovi: běž nakoupit. Řekni Anně, že
přijdeme pozdě. Řekněte to anglicky, prosím. Bavíme se
s kamarádkou o oblečení. Učitel řekl : nemluvte! Kristýna mluví
rychle. Řekl nám své jméno. Bavili se o své práci. Ona tvrdí, že
v neděli nebude doma. Povídej mi o svém bratrovi. Jak můžeš říct,
že ho nemáš rád. Děti, pozdravte nového kamaráda.

2. Zápis do školního sešitu: Dva předměty po sobě ve větě
Musí být řazeny tak, aby první předmět byl ve 3.pádu a druhý byl ve
4.pádu. Chceš-li vyměnit pořadí, musí předmět ve 3.pádu mít
předložku (for, to, apod.).
I give a horse an apple. I give an apple to the horse.
He wrote me a letter.

He wrote a letter for me.

She opens us the door. She opens the door to us.
Pozor na say/tell: You tell her a joke. You say a joke to her.
Kniha str. 60/5. DÚ: 70/12
3. Zápis do školního sešitu Předložkové vazby.
Předložka v angličtině patří ke svému slovesu a zůstává za slovesem i
v otázce. Česká otázka začíná předložkou, anglická otázka začíná
tazacim zájmenem a předložka je za slovesem. Jediné, co se může
dostat mezi sloveso a předložkou, je druhý předmět ve větě.
Na co čekáš? What are you waiting for?
Na co jsi myslel? What did you think of?
S kým jsi včera mluvil? Who did you speak to yesterday?
Na co jste se dívali? What did you look at?
O čem jste si povídali? What were you talking about?
Od koho jsi dostal tu knihu? Who did you get the book from?
Některá slovesa se vážou s jinými předložkami než v češtině.
Nejznámější předložkove vazby: look at = dívat se na, look for =
hledat, look forward to = těšit se na, look after = pečovat o,
care for = starat se o, wait for = čekat na, listen to = poslouchat
něco, walk with = chodit s, talk about = povídat o, point at =

ukázat na, copy from = opsat od(z), play with = hrát s, speak to =
mluvit s, say hello to = pozdravit někoho, tell me about = řekni mi
o, come from = přicházet z(od), give… to = dát někomu, get from =
dostat od(z), think of = myslet na, think about = přemýšlet o,…..
Kniha str. 60/6,7,8. 68/3.
DÚ: Vytvořte otázky na podtržený předmět tak, aby na konci byla
předložková vazba. Místo a čas ve větě nemusíte opisovat. Pozor na
přít. a min. čas.
Kamila waited for her friend every afternoon.
for?

Who did Kamila wait

Katka listened to the music in her room last night.
We walk with our dog in the park.
Lea pointed at the kite high in the sky.
Jirka copied his homework from Vojta yesterday.
Peter plays football with his brother.
Monika always looks for her keys in the schoolbag.
Lenka looks forward to seeing us next Thursday.
The lion was looking at Standa all the time.
Kristýna always talks to Betty during the lessons.
Katka said a joke to Kamila a moment ago.
We like to speak English to our friends at school.
Radka told me about her dancing last time.
Vendy comes from school at 2.30 P. M.
Tada gave some flowers to his Mum at the Mothers’Day.

