
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA 

 

Milé žákyně, milí žáci, 

v minulých dnech jsme kontrolovali úkoly, které jste doma vypracovávali. Vybraná cvičení  

a příklady vyučující opravili, případně ohodnotili pochvalou, pochvalnou nálepkou.  

 

Po kontrole jsme pro 2. stupeň sjednotili a upřesnili pravidla pro domácí vzdělávání, která platí                       

od 7. zadání: 

 

Domácí práce – úkoly i zápisy nového učiva, které pro vás vyučující chystají, budou pěkně esteticky 

zpracované. Na začátku každého zápisu bude ručně napsaný nadpis. 

 

Zápisy: 

1. Mohou být čitelně psané rukou s odpovídající úpravou. 

2. Mohou být i vytištěné ze zadání.  

 V tomto případě je nutné vybrat z vloženého zadání pouze části zápisu k látce, popřípadě 

příklady, obrázky (nebudete vkládat do sešitu e-mailové adresy vyučujících, kontakty na školu 

nebo odkazy k procvičování, na videa, pokyny vyučujících…).  

 Zápis/obrázek bude pěkně obstřihnutý a nalepený po celé ploše výstřižku.  

 Výstřižek nesmí být přeložený a nesmí vyčnívat ze sešitu. 

Sešity ani po kontrole neničte a nevyhazujte. Po návratu do školy a v příštím školním roce s nimi budete 

pracovat a využívat je při vysvětlování, doplňování a prohlubování daného učiva. Proto je potřeba, aby zápisy 

byly pečlivě zpracované.  

 

Vložená zadání z jednotlivých předmětů pro žáky 2. stupně budou mít na konci uvedené  3 kontrolní otázky. 

Odpovědi napíšete čitelně rukou do sešitu v závěru každého zápisu. 

 

Pokud vám po kontrole chybí pracovní sešity do Aj, je to proto, že nebyly podepsané a tak nebylo možné určit 

majitele. Dostavte se pro ně (co nejdřív) do školy osobně s dospělou osobou, protože bez vašeho podpisu je 

asi vyzvedávající také nepoznají.  

Zazvoňte vždy, na zvonek „ředitelna“ u vnitřních skleněných dveří. 

Škola bude otevřena každý pracovní den v době od 8:00 do 12:00 hodin. 

 

 

Ať se vám daří! 

                                      Těšíme se na shledání ve škole 

                          Vedení ZŠ Zborovice 

 

 

 

1.) !!!!!! Prosím, první věc, kterou uděláš je, že si podepíšeš pracovní sešit. Podepiš se viditelně nad 

seznam nepravidelných sloves. Jméno + příjmení. !!!!!!! 

Pokud už jsi podepsaný/á, znovu se podepisovat nemusíš.  



 

2.) Slovíčka: 

Pracovní sešit str. 84 / 5A My country + places. Přepiš si tato slovíčka do slovníku. 

 

3.) Učebnice str. 56: 

cv. 1A – pozorně si prohlédni 4 obrázky zobrazující krajinu. Do školního sešitu si napiš pod sebe tato 

čísla: 2, 3, 8, 9, 10, 13. Přečti si slova v oranžovém boxu a zkontroluj si, že jim rozumíš ve slovíčkách 

5A (pracovní sešit str. 84). Poté je přiřaď k číslům v sešitě.  

 cv. 2 – přečti si otázky týkající se vesnice nebo města, kde bydlíš a vyber správnou variantu A, B 

nebo C. Do školního sešitu si napiš čísla otázek 1-4 a k nim příslušnou variantu. Slovíčko NEAR, které 

je obsaženo v otázkách znamená blízko. (Ostatní slovíčka, kterým nerozumíš si vyhledej ve 

slovíčkách 5A)  

  

4.) Školní sešit – zápis: 

Nadpis → HOW QUESTIONS  

- v otázkách na rozměr použijeme tázací zájmeno HOW + přídavné jméno (totéž přídavné jméno 

pak stojí i v odpovědi 

How long is this river? → It’s 20 kilometres long.  

How high is this building? → It’s 20 metres high.  

 

HIGH = vysoký 

LONG = dlouhý 

WIDE = široký 

DEEP = hluboký  

 

Podívej se znovu na obrázky v učebnici str. 56. Ke každému ze čtyř výše uvedených přídavných jmen 

napiš alespoň tři místa, která mohou být vysoká, dlouhá, široká a hluboká. Např. HIGH → 

skyscraper, bridge, …  

 

5.) Učebnice str. 57: 

cv. 5A – podívej se na mapu UK (United Kingdom).  

Spojené království se skládá ze čtyř částí – England, Scotland, Wales a Northern Ireland. Každá 

z těchto částí má své hlavní město, ale Londýn je hlavním městem celého Spojeného království. 

Vládne mu královna Alžběta II.  

Přečti si jednotlivé texty 1-6 popisující krajinu UK. V každém textu chybí některá slova. Do školního 

sešitu si napiš čísla 1-12.  

Chybějící slova: 

Bridges, England, lake, sea, beaches, forests, skyscrapers, islands, cliffs, mountains, city, river. 

→ tyto slova zkus správně doplnit k jednotlivým číslům v sešitě tak, aby vhodně pasovala do 

jednotlivých textů   

 

cv. 6 – do školního sešitu oprav věty 1-8. V každé větě je nějaká chyba, kterou máš najít a opravit 

podle toho, co sis přečetl/a v jednotlivých textech o UK. První dvě věty uvádím, jako příklad:  

1. Wales isn’t part of the United Kingdom. → Wales IS part of the United Kingdom. 

2. Ben Nevis in an airport. → Ben Nevis is a mountain.  

 

cv. 7 – do školního sešitu anglicky odpověz na otázky 1-8. Stačí napsat přímo odpověď, otázky 

nemusíš opisovat. Zde překládám otázky, kterým možná nebudeš rozumět: 



1. Co znamená zkratka UK? 

2. Která část Irska je součástí UK?  

4. Proč je jezero Loch Ness slavné? 

5. Nad kterou řekou vede Tower Bridge? 

8. K jakému moři má Edinburgh blízko?  

 

Kontrolní otázky k zápisu HOW QUESTIONS – odpověz na ně do školního sešitu: 

1. Co následuje za tázacím zájmenem how v HOW QUESTION? 

2. Jak se anglicky řekne široký? 

3. Co pomocí HOW QUESTIONS zjišťujeme? 

 


