
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA 
 

1.) Pracovní sešit str. 44: 

cv. 1 – toto cvičení obsahuje nejrůznější místa, která se nachází v UK. V závorce jsou slova, která 

mají zpřeházená písmena. Tvým úkolem je tato písmena poskládat tak, aby vytvořili správné slovo.  

Bude vhodné, když budeš pracovat se slovíčky (pracovní sešit str. 84/5A Places), kde najdeš všechna 

slovíčka potřebná pro toto cvičení.  

 

cv. 2 – prohlédni si mapu UK a jednotlivé body A-J, které označují místa ze cv. 1. Tvým úkolem je 

určit, o jaké místo se jedná a napsat do čtverečků dané číslo místa ze cv. 1.  

Např. A – 1, 343 m = 2 (na mapě u písmene A je malý obrázek hory, doplnili jsme tedy číslo věty 2 ze 

cvičení 1, protože se v ní píše o hoře Ben Nevis).  

Zde udávám ještě jeden příklad: B – 33 m = 8 (na mapě u písmene B je malý obrázek mostu, doplnili 

jsme tedy číslo věty 8 ze cvičení 1, protože se v ní píše o mostu ve Skotsku).  

 

cv. 3 – v tomto cvičení budeš procvičovat HOW-QUESTIONS. Do otázek doplňuješ slova z boxu a 

podle mapy ve cv. 2 na ně odpovídáš. Nezapomeň, že to přídavné jméno, které je v otázce musí být 

i v odpovědi:  

1. How long is the River Severn? → It’s 354 km long. 

2. How high is Ben Nevis? → It’s 1, 343 m high.   

Pro toto cvičení můžeš použít sešit se zápisem k HOW-QUESTIONS, pokud si nebudeš v něčem 

jistý/á. 

 

cv. 5 – opět budeš procvičovat HOW-QUESTIONS. V tomto cvičení udělej pouze otázky 2, 4, 7, 8. 

Otázky tvoř podle příkladové otázky 1, stejně budeš postupovat u těch ostatních.  

 

2.) Quiz = UK:  

Do školního sešitu si napiš čísla 1-6. Prohlédni si kvíz o UK a přečti si otázky 1-6. K číslům do sešitu 

vždy napiš správnou variantu A, B, C nebo D.  

 

1. Choose the map of the UK. 

A B C D 

 

    

 

 

2. What is the correct name of the UK? 

 

A. The United States of America 

B. The United Kingdom of Scotland and Wales 

C. England 

D. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

 



3. What are the main parts of Great Britain? 

 

A. England, Wales, California, Washington D. C.  

B. Italy, Germany, Ireland, France 

C. England, Wales, Scotland, Northern Ireland 

D. England, Scotland 

 

4. What is the flag of the UK? 

 

A  B  C   D  

 

 

 

5. Choose the place that is found in UK: (=vyber místo, které se nachází v UK) 

 

A                                                B                                          С                                          D    

 

 

 

6. Choose the correct statement. Country – Capital.  

Vyber správnou variantu, kde je správně uvedena země - hlavní město.  

 

A  England – London B  England - London C  England - London 

    Wales – Oxford     Wales – New York      France - Paris 

    Scotland – Glasgow     Scotland - Edinburgh     Scotland – Los Angeles 

    Northern Ireland - Belfast                Northern Ireland - Moscow       Northern Ireland - Belfast 

     D  England – London 

         Wales – Cardiff 

         Scotland – Edinburgh                                                                              

         Northern Ireland - Belfast 

 

Kontrolní otázky – odpověz na ně do školního sešitu: 

1. Jak se anglicky řekne jezero? 

2. Co za stát je zobrazen na mapce v kvízu o UK u písmene A? 

3. Jak vysoký je Shark skyscraper?  


