
Práca na doma Anglický jazyk 8.B 

15.6.-19.6.2020 

Dobrý deň, vážení rodičia, žiaci! Už sme temer na konci školského roka. Prosím Vás, aby ste mi poslali 

emailom alebo cez edupage prácu, ktorú som Vám zadal a chcem ju ohodnotiť: Vypracujte Progress 

check z PZ str. 62/1, 2, 3, 4,  5 – odfoťte a pošlite mi to do piatka 19.6. Tentoraz potrebujem aby ste mi 

to poslali skutočne do 19.6. Viem, že gramatika bola v tomto čase náročná, ale nebojte sa, všetko 

v nasledujúcom školskom roku dovysvetľujeme a precvičíme.  

Chystajte si pracovné zošity z angličtiny budem ich zbierať – výhovorky nepomôžu . 

Hod. Názov hodiny Gramatika/Slov. zás. Cvičenia Čo má žiak ovládať? 

1. Unit 6 – 
Relationships 
– Generation 
gap 

Pozrite si slovnú zásobu 
k článku a zopakujte si  
slová z PZ str. 78/6C. 

Znova si prečítajte 
text z U str. 
72/Generation gap. 
A doplňte vety 
z U str. 73/3 

Žiak má ovládať slovnú 
zásobu k článku, má 
vedieť prečítať článok 
a porozumieť mu. 

2. Unit 6 – 
Relationships 
– Kids 

V U str. 74/ si prečítajte 
text: Kids – Decision 
time. V prípade 
nejasností si pozrite 
slovíčka z PZ str. 78/6D. 

Do zošita vypracujte 
cvičenie z U str. 74/2 
– odpovedzte na 
otázky. 

Žiak dokáže prečítať 
text, rozumie mu a vie 
odpovedať na otázky 
týkajúce sa textu.   

3.  Unit 6 – 
Culture – The 
Weekend. 

Oboznámte sa so 
slovnou zásobou k téme 
z PZ str. 78/6 – English 
Across the Curriculum. 

Prečítajte text 
z U str. 76/The 
Weekend - snažte sa 
textu porozumieť. 
 
 + Vypracujte 
cvičenia: Progress 
check z PZ str. 62/1, 
2, 3, 4, 5. - odfoťte 
a pošlite mi to cez 
edupage alebo email 
do piatka 19.6. – na 
ohodnotenie. 

Žiak dokáže prečítať 
text a rozumie mu. 
Dokáže samostatne 
vypracovať cvičenia 
zamerané na prebraté 
gramatické javy. 

 

Poznámka pre rodičov:  

1. Prosím Vás, aby ste dohliadli, či majú Vaše deti vypracované cvičenia, ktoré som im zadal 

a podpísali sa pod vypracované cvičenia. Ďakujem. Zošity budem zbierať na kontrolu.  

Želám Vám úspešný týždeň.                                                                                                                Ľ. A. Tobiáš 


