
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA  

 

1.) Školní sešit – zápis: 

Nadpis – TELEVISION 

Pozor na rozdíl mezi angličtinou a češtinou: 

Televizní stanice = TV station / TV channel (např. NOVA, ČT 1, HBO) 

Televizní program (ten, kde si přečtu, co dávají v televizi) = TV listing / TV guide 

Televizní pořad = TV programme / TV show (např. music show = Superstar)  

→ existují různé typy televizních pořadů – např. cooking show, sport, cartoon, news, atd.  
 

2.) Učebnice str. 68: 

cv. 1A – projdi si jednotlivé obrázky a názvy televizních pořadů. Zde vysvětluji tři z nich, kterým 

možná nebudeš rozumět: 

A SOAP OPERA = televizní seriál, zabývající se převážně mezilidskými vztahy. Příběhy jsou většinou 

jednoduché a dramatické. Často mívají formát nekonečného seriálu vysílaného po několik desetiletí 

(např. Přátelé)  

THE NEWS = zprávy  

A CHAT SHOW = pořad, do kterého jsou pozvaní různí hosté a moderátor s nimi hovoří na různá 

témata (např. Show Jana Krause)  

 

Do školního sešitu si přepiš typy jednotlivých pořadů 1-12 a napiš k nim vždy nějaký konkrétní 

příklad. Zkus jejich názvy vyhledat v angličtině, pokud se ti to nepodaří, napiš jejich názvy česky. 

Např. A FILM → Lord of the Rings.  

  

3.) Pracovní sešit str. 54: 

cv. 1 – spoj pořady 1-9 s jejich popisy v televizním programu A-I  

cv. 2 – do rozhovoru doplň slova z boxu  

 

4.) Učebnice str. 68: 

cv. 3 – přečti si rozhovor mezi Ruby a Laurou. Odpověz na otázky 1-3 do školního sešitu. Zde je 

překládám, pokud budeš mít potíže s jejich pochopením: 

1. Co chce Laura dělat večer? Proč? 

2. Co za typ pořadu jsou: Two and a Half Man, Inside the Actor’s Studio? 

3. Proč se Laura nemůže dívat na televizi?  

 

5.) Školní sešit – zápis: 

Nadpis – BUDOUCNOST S GOING TO  

- vazbu GOING TO použijeme pro vyjádření toho, co jsme se rozhodli udělat v budoucnosti (něco, 

co máme naplánované a je to dané)  

KLADNÁ VĚTA 

PODMĚT + TO BE (am, is, are) + GOING TO + SLOVESO  

I’m going to play tennis on Friday.  

She is going to watch TV this evening.                         Sloveso TO BE (am, is, are) dáváme podle osoby. 

They are going to have lunch at the restaurant.  

 



ZÁPORNÁ VĚTA  

- pro vytvoření záporu použijeme záporný tvar slovesa TO BE (am not, isn’t, aren’t)  

I’m not going to play tennis on Friday.  

She isn’t going to watch TV this evening.  

They aren’t going to have lunch at the restaurant.  

 

OTÁZKA  

- otázku vytvoříme záměnou podmětu a slovesa TO BE  

She is going to watch TV this evening.  

 

      Is  she going to watch TV this evening?  - Yes, she is. / No, she isn’t.  

- otázky s tázacími výrazy (např. what, where, when,…) stojí tyto výrazy na začátku 

What are you going to do this evening? 

Where is she going to go on holiday?  

 

6.) Učebnice str. 69: 

cv. 4B – přepiš si věty 1-6 do školního sešitu a doplň do nich správný tvar slovesa TO BE a going to 

 

7.) V následujícím videu se můžeš ještě podívat na problematiku GOING TO: 

https://www.youtube.com/watch?v=juhyvurt6Jw 

 

 

KONTROLNÍ OTÁZKY – ODPOVĚZ NA NĚ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: 

1. Co za typ pořadu jsou THE NEWS? 

2. Jakou vazbu použijeme pro vyjádření budoucnosti? 

3. U otázek s going to, kde bude stát tázací výraz (např. what)?  

https://www.youtube.com/watch?v=juhyvurt6Jw

