
Práca na doma Anglický jazyk 9.A 

8.6.-12.6.2020 

Dobrý deň, vážení rodičia, žiaci! Pomaly sa blížime ku koncu školského roka. Vzdelávanie cez internet 

pritom stále pokračuje. Aj toto obdobie bude hodnotené. Prosím Vás, aby ste mi poslali emailom alebo 

cez edupage prácu, ktorú som Vám zadal a chcem ju ohodnotiť. Ak sa pýtate o čo ide?, stačí sa pozrieť 

spätne do tabuľky alebo sa opýtať spolužiakov. Neposlané práce budú hodnotené ako nespolupráca. 

Všetkým, ktorí spolupracujete ďakujem a povzbudzujem aj tých, ktorí učenie berú na ľahkú váhu – ešte 

kúsok zaberte! Pred dvoma týždňami som zadal úlohu, preto nezabudnite poslať foto alebo scan. 

Termín bol do piatka 29.5.2020. Oneskorenci majú poslednú šancu! 

Pomaly si chystajte pracovné zošity z angličtiny – dám Vám vedieť, kedy ich budem zbierať na 

ohodnotenie. 

 

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

1. Unit 6 – Indirect 
questions – 
nepriame 
otázky – 
opakovanie. 

PZ str. 74/6.3 – 
pozorne si zopakujte 
gramatiku.  

Z PZ str. 58/1, 3, 4 
a 59/5 – vypracujte 
cvičenia.  

Žiak vie vytvoriť 
nepriamu otázku 
a dokáže samostatne 
vypracovať cvičenia. 

2. Unit 6 – Romeo 
and Juliet 

Z PZ str. 78/6D si 
prezrite slovnú 
zásobu a naučte sa 
nové slová. 

Z U str. 75 si prečítajte 
text aj niekoľko krát tak, 
aby ste mu porozumeli. 
Na internete si 
vyhľadajte informácie 
o príbehu (ideálne by 
bolo v angličtine) a ak 
máte možnosť, pozrite 
si niektorú z filmových 
verzií. 

Žiak pozná príbeh 
o Rómeovi a Júlii 
a dokáže prečítať 
text v angličtine. 

3. Unit 6 – 
Opakovanie 
gramatiky 

Zopakujte si doposiaľ 
prebratú gramatiku 
z Unit 6 – podľa 
potreby. 

PZ str. 62/1, 2, 3, 4, 5. 
Vypracujte cvičenia – 
pokiaľ je možno 
samostatne. 

Žiak dokáže 
samostatne 
vypracovať cvičenia 
zamerané na 
gramatiku v Unit 6. 

4. Unit 6 – 
Revision 

Zopakujte si doposiaľ 
prebratú gramatiku 
z Unit 6 – podľa 
potreby. 

PZ str. 64/1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Vypracujte cvičenia – 
stranu odfoťte a cez 
edupage alebo email mi 
prácu pošlite na 
ohodnotenie. 

Žiak dokáže 
samostatne 
vypracovať cvičenia 
zamerané na 
gramatiku v Unit 6. 

 

Prosím rodičov, aby v rámci vzdelávania a nácviku konverzácie dovolili žiakom sledovať 

postredníctvom internetu The Adventure Of English. Je to dokument o angličtine - jazyku. Ideálne je 

dovoliť im aj slúchadlá, kvôli lepšej zrozumiteľnosti.  



https://www.youtube.com/watch?v=K1XQx9pGGd0&list=PLV50II2XzmY-9GLZWAuieOp27mZUQfKnj 

Keď máte doma internetový kanál napr.: HBO, Netflix..., dovoľte Vašim deťom sledovať nejaký seriál 

(ich veku primeraný) v angličtine a so zapnutými anglickými titulkami.  

Poznámka pre rodičov:  

1. Prosím Vás, aby ste mi v edupage formou lajku (palec hore) dali vedieť, že ste porozumeli práci 

na tento týždeň. V prípade otázok ma kontaktujte mailom:  tobias.nespora@gmail.com  

2. Prosím Vás, aby ste na konci týždňa pozreli, či majú Vaše deti vypracované cvičenia, ktoré som 

im zadal a podpísali sa pod vypracované cvičenia. Ďakujem.  

Želám Vám úspešný týždeň.                                                                                                                Ľ. A. Tobiáš 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K1XQx9pGGd0&list=PLV50II2XzmY-9GLZWAuieOp27mZUQfKnj
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