
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA 
 

1.) Slovíčka – přepiš si slovíčka z pracovního sešitu str. 84 / 5B North and South + The weather do 

slovníčku. Končit budeš slovíčkem It’s windy. = Je větrno.  

 

2.) Učebnice str. 58: 

cv. 1 – prohlédni si obrázky a fráze týkající se počasí. Každou frázi si poctivě několikrát přečti. 

Jednotlivé fráze si projdi ve slovíčkách v pracovním sešitě str. 84 / 5B North and South + The 

weather, aby si dobře pochopil/a, co jednotlivé fráze znamenají.  

 

cv. 2A – přečti si následující text, ve kterém Jake mluví o počasí v Anglii. Překresli si oranžovou 

tabulku do školního sešitu a podle toho, co sis v textu přečetla doplň, jaké bylo počasí v Anglii do 

sloupečku in England.  

 

 
 

cv. 2B – do sloupečku in your country doplň, jaké počasí je v České republice.  

  

3.) Školní sešit – zápis: 

Nadpis – CARDINAL POINTS (= SVĚTOVÉ STRANY) and SEASONS (= ROČNÍ OBDOBÍ) 

Překresli si následující obrázek: 

CARDINAL POINTS 

 
 

NORTH = sever                        NORTHEAST = severovýchod  

EAST = východ                         SOUTHEAST = jihovýchod 

SOUTH = jih                              SOUTHWEST = jihozápad 

WEST = západ                          NORTHWEST = severozápad  

 



SEASONS  

SPRING = JARO                 SUMMER = LÉTO           AUTUMN = PODZIM             WINTER = ZIMA 

 

4.) Učebnice str. 58: 

cv. 3A – přečti si řečové bubliny Jakea a Laury a do školního sešitu odpověz na otázku v zadání – 

Where do Jake and Laura live? (napiš přesně i světovou stranu, na které žijí). 

 

cv. 3B – do školního sešitu si napiš čísla 1-10. Přečti si věty ve cvičení a rozhodni, zdali se jedná o 

SOUTH=JIH nebo NORTH=SEVER. K číslům v sešitě pak napiš S nebo N podle toho, pro co ses 

rozhodl/a. Opět pracuj se slovíčky v pracovním sešitě str. 84 / 5B North and South + The weather.  

Slovíčka, která v pracovním sešitě nenajdeš: FLAT = plochý / rovný, EXPENSIVE = drahý. 

Koncovka -ER (např. u cooler) znamená druhý stupeň přídavného jména – chladný → chladnější.  

 

5.) Pracovní sešit str. 46: 

cv. 1 – prohlédni si obrázky a doplň k nim vhodnou frázi z boxu 

cv. 2 – přečti si definice v tajence a doplň správná slova do tajenky.  

Across = vodorovně, down = svisle.  

 

6.) Slovíčka týkající se počasí si můžeš procvičit online v následujícím odkaze: 

https://agendaweb.org/vocabulary/weather-exercises.html 

 

Kontrolní otázky – odpověz na ně do školního sešitu: 

1. Jaké máme 4 základní světové strany? 

2. Jak se anglicky řekne podzim? 

3. Co znamená koncovka -ER u přídavných jmen?  

https://agendaweb.org/vocabulary/weather-exercises.html

