
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA  
 

1.) YOUNG ANIMALS = MLÁĎATA ZVÍŘAT  

Do školního sešitu si přepiš následující dva sloupce. Sloupec A obsahuje zvířata a sloupec B 

obsahuje jejich mláďata. Tužkou zkus spojit zvíře a jeho mládě.  

        A                                          B 

1. a sheep                             a kid  

2. a cow                                a lamb 

3. a horse                             a duckling  

4. a pig                                  a piglet  

5. a goat                               a kitten  

6. a duck                               a calf 

7. a dog                                a foal  

8. a cat                                  a puppy  

 

2.) Učebnice str. 20: 

cv. 1 – prohlédni si obrázky zvířat a jejich mláďat a zkontroluj si podle obrázků, zdali si je správně ve 

školním sešitě spojil/a. Názvy zvířat a mláďat se nauč. Jejich výslovnost bude poslána na e-mail.  

 

3.) Pracovní sešit str. 14: 

cv. 1 – ze tří slov zakroužkuj mládě  

cv. 2 – prohlédni si obrázky a napiš názvy mláďat  

 

4.) Učebnice str. 20: 

cv. 3 – přečti si text. Do školního sešitu odpověz na následující otázky. Slovíčka, která možná 

nebudeš znát: COACH = dálkový autobus, TRIP = výlet.  

1. Where are Azra and her friends going? 

2. What is Azra doing at half past eleven? 

3. What is Azra doing at one o’clock? 

4. What is Azra doing at half past eight? 

5. What is Azra having for lunch at the farm? 

 

5.) Pracovní sešit str. 14: 

cv. 3 – přečti si věty pod obrázky a dokresli hodinám ručičky  

 

6.) Školní sešit – zápis: 

PRESENT CONTINOUS TENSE = PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ 

- používáme jej pro činnosti a děje, které probíhají právě teď (probíhají v okamžiku promluvy)  

Pravidla pravopisu: 

1. ke slovesům přidáváme koncovku -ING (LISTEN → LISTENING) 

2. slovesa, která končí na -E, toto -E vynecháme a přidáme -ING (TAKE → TAKING)  

3. slovesa končící na krátkou samohlásku a souhlásku, zdvojíme koncovou souhlásku  

(SIT → SITTING, RUN → RUNNING) 

  

KLADNÁ VĚTA:  

PODMĚT + AM/IS/ARE + SLOVESO -ING 

Jack is watching TV.  



 

ZÁPORNÁ VĚTA: 

PODMĚT + ‘M NOT/ISN’T/AREN’T + SLOVESO -ING 

My parents aren’t playing golf.  

 

OTÁZKA: 

AM/IS/ARE + PODMĚT + SLOVESO -ING  

Are you doing your homework? – Yes, I am. / No, I’m not.  

 

WH-QUESTION + AM/IS/ARE + SLOVESO -ING  

What is she doing? – She is doing her homework.  

Where are they going? – They are going to school.  

 


